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 أعاد ناكوٍرعول انس / اقلىنعا هينطيرب اهو ثيل تن فرقد_سم

 انوعح سوح و هق هرم رو (ىو رن سرس ممرلكأر ع ارمالا نيا

 ِْ لصق حارسا صعب نب ىاطاممولا نبا ام انفاهنعو هىحا هوبا

 ةسشإ وراه ناوحو راومل غْنْضْعْلاسولاو رانيا ام فمد

 0 دس ال ادرضسلاب نيرلا !ضلر أت ةمسم اشر عع اكل هرون

 يدوس ادع تاهو 0 1 كمي ان بهل نص نبا مف د

لع تن اكس ايي أه راق نادي ع دوبشسم هن وضو قل
 اثر سانل ه

 َتاَنفلاوذ وهو ىعْنبا لياضلا اسف ضيم لم اكل اها وميك 1

 0 هل دم لكى ايجارس هلاك امبعنياوهو ىااضئاداهكلاكل ظ ظ

 001 0 ا ىابإ موف سمس نايم هارد طلاء ارهو ش

 0٠00| ةنياذف سمو تآولافءام مدم» مانا ماريو 20
نوكم كس نيم أع اهتركو 27 ابعل [ىم اس وهو ْ

 000 ةمئدرثلاة

 "1! سو ىعو فدو كيا وص يمل انه ل اوو همشم ري .ًاهص ألم ظ ظ

 تعظم دف لغعمو ىن واعرصت د داعت عمو الارفف هارب ل ظ

 امش هلكذ لاطل ضرع درورفامركذ تدر ارو هنل اتمولعيساربل : 52

 بضلارو ىلاوو نآلا ورلد الز اهلا عط هو وي ول كاتم وسار
 .: د 100

 دفلوععل و م بائعرم 2/2 هيأ زنكي داو تعلو هكتاهدعو 0 0 ٠

 ارا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا سورس نيسصمسو وس رسم ويس سوح يساوور ويس يس يك سس ص اسس ل سل

 رح 3

 ا يااا ع

 1 17 1 0ع 0

 . 0 ا نما 9 را مل * أ

 ١ ا 0
 يش 9 0



 لا ا ااا

 ا 4 0 1 7

 ١ دز دبعمو طرت ثيعرب يتنكأ رس نبا يم هياط مالا

 نلبس سارا ماراب عرش اه سد راشاوبس تب عمءاف
 نتي هل ةرم بدلك با ىدثرب واسرع هرلاو تسد مدل ام اه بارضو
 ىلعو ُسِيرَم اذ الضو اسي مريب اغ هولا داب ىرل نب عك وضد
 مارك دانكن ٠ مقتلة وبأدلل عراوصد الصرلاو اوني لأتدل عم
 رضحو ره ىابلا لاو 0 ملرسع © ول ١ ىذلا ظن
 هاو بأس دلا و عصأم الهو نازرعساوهو دل زعل روم سر ازن نيا
 ادارا ص لمدضتتسسمل ار ليس ةرتو ا نك ارباصل مدان رعقرفام باسل زكث رك اروصوم لم ام ىلع عركد امذرب اهنيك اك هيج
 فديه مزه: :أصو ' قفل ا عكردع اأو 7 وطقم ساو
 كر الإ رمش لوطي اديك راضتخادم ركز | باو برر اذ لص ىف هررمسو
 مروح ومو لملك يبا براو ىلاعل ابا طخ د صولا نك ل يعم مرروهو ركام ر اذ نوه د حرر تبن ننام السن ملعب مسيملا تبا ياو سسلا ئوواو ريب زا هلت وأو وا مونانايرعلوتا
 3 لب اتولو صك احرلك رزأ ل قو عاباتدوبا 0
 راع | ىف يا ياو تاني امو هورتعو ساوهو عقم مددغ 3 ار نموت عض ىذا يمارس رز ىع رلهسم ا هركو أم ماا (ّمكاو أرسملا ىن نيك عع ارث ١ ميضو هلاو أد لاو د ورق رس ةدن ويباع انعما . روك ى تالا ى بن ىلع كرولا دبا ةريرمل ا ولن زب ىل امم ىف نادعس ولم ساْرْغَبساْىدأو 0 ناعم خف ا , تورش دانا يون نعد هنباراع وا اذ ناد 3 1 رسال مدام ربا تيس و نب رع حافلا ونعم ع زر اهحارج تاق امس كك ١ تلا وال عر بدو ىبل مول مآ ابارهو 20001 8 خاسر ملا سبع أعل ض عب طك رس رسأر ور ىروهان ساوه و
 رين م كك نال ىوقىلا | ةردنلا ير اقر كل عاهإل و مي (ٌثلاد ديبلا سهل !صضررل و ّصَداولا ادرس مره لاعبا | ععموس رموهت ىذلا
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 ارغص ترعاه دسم ىرج اماو ةرلع س الاىلا يدع ضد علا دعب عاب امّرمحا
 (ّموآه لانه فاز صل اىرلاو عم فلا و نين امو سعنرأو ىف ١م اع
 ىلاعيي هم انت طموح عضل نوبل لو عصر مح نيود داو مين ارثماع

 ترين ماغوا بطلا ىف ناوه ومس ارد و ىرلاو نع ان مولعلا ضو
 ] باونلا صام ا نرطْضاو موه لا هيلا اًضّملا سقم تيل ا يسمو
 ناو اسمو تاجا هل ذ انسان ىو ايات ر اوطل ةضرعلاو نارقولا ةلراعم د

 ل اسر اسم اص لعلام سس د تركك "لام يجر ق تتوو* لث اوعلا تش اعند
 يرافرزطزمافم سن اعامو:ىضد ىئ مقل أد سس و لا لصر دا هأسش اصو
 ؛ةراوع د برلم هر اش ىف فر اغان اهو ءىٌدن لمد هنضس تعقد و
 معو ايوولاررم تلق و مدلا هان !ضمب سرمءىل أعن مءلضمب ىفاو
 و اذ اوُصوِبي انو امرك ا ذارك ذا ل» ىرمسي نادل اف مهر دب لضافأ
 هكا هقيقككاو درت ماع١ 0 مال ارجل ابكاو# هسالعلا اهلا ىدلوم لش

 و ؛يانسلا بيسبلاو هره املا بي دالا«قيبرط لكى هسا ليقول

 مضركأى دفا وهلا اّسساو ىدسس *ن املا انه رب اكدلا دفع

 «ثيرولا برول ا ىولوم لس * لمع د مهاب م ا هذ و ةملشا غر ىلا هيا
 ها تراس س٠ ناو الاورصعلا مِن انو ء نامززلا تره بكل م اعلاو
 ؛علدا نام قبسلاَت ابصق ماه نة اك ىئدي نا قس أو: ناكرلا
 كفا مارت سيب اووى هرعيلب نطنتس ا اذا نسنالا اضم سرد

 ةةلهوتىو»هاوأمو قسم نما عمو ه٠ هس فاط صقت نك يرن ىرشأا
 1 ا تاو 0 دم و هت ا ضاحك تددعاسع 57 لك م ينل

 ءارعسلا نم ارو داو * مه اًملادربل اى ءانصلا عض لف' رع سار
 اا ١ توم نأ قم عسر و 'ع جس دل صو" عوس ععب
 د ابعس ١ عارس ا ف 0000 هارد ادلع ا طش اا كنز
 عرارد اهلاع هلا 20و تل طخ مفوض اع امنام ع ىوراو

 هده امر تمص كْمَص ني رصقنر وكأس اف 1 اقام ىلإ لا

 ولو هما ناعما وب اهرب تانباضعم فصار و هنا انوكق ّن ادعملا
 امادعش اعزوسندتو ٠ سرع أ كولا نك !هكذ ه١ ند د ىف ال هي

 . ير اكلم

 ل

 0 ا ا ا ع

 - 0 ب

 3 دم 0-7

 - 0_0 اسس ل حلل
 - 5 هه رت مس

 1 5 هب



3 

0 

2 
7 

0# 
 م ارجو اضناعش هولا ىلا نرد اعلا عسل اهبو وعوم ان ا صقلا ناثاهو

 أضرا ءاصو ولا ميه اللول ريق د رو لعل اه ىزتسو ىف نا
 ولا يدش مزعلاو يل ابصاص

 ؛ ًايلعلا رب نم

 ديرملا_رعلا رل شا ضو ا دل يئن نيد

 لطداو مم راع برا شمه سار يب ذا اهررا بش

 دسدو اننا لضر ىت ىف عال كلم بدل ى ال ايري
 هفطنس لان انازاو دس اش و اس دل دس اد عماش ايون ادسا
 ديكس رم تدسلا اهرب امتعاصاب تئسام لق هييرل اي موملا نيل

 امل ارلاَق روت روك ل ف تح ماد وس لع مال لف
 رعفلاءيوووصوم ى انثا جاسر ١" ىرركا ان رد لش أر مس

 مكنص لك ىدسجا ناب ديكو ل تقولا تم ميسم ىدباعا

 ناماو

 اعو رضو رلاعف
 مك رح اب عا اهلك

 ا ىف

 98 5 اهنلك ةاعرق

 ديكر شييعلإب قبلي مما عم ىل اظلا م

 ئىمعا و 1

 0 ١ لمامكضرلاانارام درك صدد سمس نك 25

 تكيكرلا ا مك لير تاويل (ىارر ارناف عيندلا سها اي

 ا دارو ل سو سا فقم دعوي اذ ل اذ هأر نم

 ديك سرعلاىر سا فطن و ا ع لا .امصن

 فس اعانا ىل ىإم امس

 ىدجاركر صا قوس ىف سم
 جن عسوا علا ىددض

 :اضيبارنل امو

 مى داصودملا ىّر نيف

 ٌمئاقم دل تفضَرَول هصضوو

 صر ءائياماو لاسعار مخ

 همنا أد ارا اءر حقا ىراؤف دلولو بيك لت فره ددس
 مجرب سلف ل ععب سو بنص ىف او ملسلاب ىو نع لوصي

 قرافيو !سوعلامع به ذم مل نكرلك لف صو واسال نبض نش
 هّعقاو ريسرو يعومرمو كولو ماس ىدعبٍىذلا اشو

 متراظر أ وأ دعل ا أن اهام 1

 ابوك بان اص ىرذم اخاس اق هاوي سءراكا ذا

 وس اعرصل مليا واؤو اس اممافلاتلراماعصا ىن
 هّهّشس ار ميت داؤق لكأ ةظ أكل ميس لا ل ايلا نم



 هَقلاَم هكرابت هارب ..”دطرربل ادي ل اجعيدب
 هيد اعمىش امل تبناه دلع نابل' نم انه انل لعب
 ارضا سور للا مد نعت هرهتضو رد رد ضان و
 ١ اب همم نيم ارب عطس مالو مصب تل هلأز بكور
 ]ا ماسطلا عرب أامنان عوصي كن والابوب و زمملا اهدا هكسس د
 ١ ملاويت لا لا مصر اشتر ا رعامل لومي

 1 قام و مرا دئوسلا# ىدنعت ىل زم لص ازا ىلف سردابل ظ

 ا راس نم هرزدالزر ديلا اف. براك نسا ذه تعمبدقل ]
 1 ظ هقب اس تاهرئنرم ١ ام نيا ما ظ ا
 ١ فا ا»ير/ربرت قءاناوضاقاسمااقم" ١ 0١ 1 مرر أي ىريضولام رى وس لنع عرس ردم أ

 ا قو اكدلا مس اسد احب اطقيشم نساعاؤبا ه ضد
 ملم ما رص رصص رب ا لسير عر ال 'قبرطبا د دو ا
 1 قه تاما ايلجرع لمح ا مذ طير اس ىاعشن جك تيب ميو ظ ا
 1 2 مساند ضحاب برع كل ' ام 1س ١

 1 اسوم اند اوب لا ذ١ موضوأسو ىانلا ىف ادنك اوك
 1 - طاقس نامءاد نافل ه2و  ةليدضم قا رفلا هذ صانعي
 ١ ظ 2س ذ مهبل مكانش نسحب رصا ةريصب نعدلا اذامو

 1 مثالا فو اس صركو برمي هاوس رطب لون ا
 0 4 لوكا اننا ىف 02-1 ارا ال .رلائردب نبل يضف ْ ١

 1 4 1 مش افأو ايكارل اهرب وعلو ىوس كسل ان طرصقتبعء ضمن ظ
 )ا 22 و ايو امرعس 5 د مص لو انه صر (عرعوا تاهو رم مادا و ١ 0 امو فلاب باهولا كلر مو يسن وطلاهرلا م ساد مدو

 1 ظ كوز مهول ملانلا يلم اف بلد مهو ىلا يرواس قلو نيّدسو نين ام ماغي د ا
 : انمل نس اراريمرب امو ايو لاصولاق علل 9
 ا 0 اًضامشرلا ىلا اهروب يمس كار نأ مد دهب أ

 0350000000 اصر سوردابوداع قاللا سحيراحاي "2307- .
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 58-0 هط ىى اد ابد تافصوحرامانتسل

 اللا عرصلا تشاو 0 اهو

 نع .لاصولا هرم . اواوْف رن ابصق ابابرلاو
 اَنْمْعََق اسمص اضيف مهم و رسل او دولا مو

 انعمر' ثق صر س . اندعت دا افصل سوك
 اهميو ىزلا رهان ابوه عبو ياو : ىطدب اسمو

 انظم اب انا ايو سضإل موس مو اأن مظو
 أهررضرو مروأو نم هك ده ايهم اياصإ

 58 فطن ف ةهوس ىلأَس نار 84

 ىكشل ليت صور سنا تدك (ًعرتلا 7
 اع دصولاو وذ قد نئعت َتكوصْو مدد اندرعو

 ىو درت تيب غا د و و عاَسفم عت اهصل 'ل اكن
 نص هيبه ىعب 28 هس تن | قدلضول سك
 انو ف هلع لاو روسو ىيضو هو هن :

 اسمر ضلك فو لك لو ناكل اب شيعلار نو

 ين هتاف لا كك نان دكأ ق راو رحب اهرضاروو ن[ىتمالا نصري ٌتلس امو
 اعالم لف [سيعلو ماسلا هب ةلاباىاواساب اًضر عر اي ىدلاو 70

 انرع عر " ناهلا ومو ةايع دلي م نضر املا يضل ع ارتتسول ترك باع

 وعل و مل يوما اغرب عةوها عدس تيعوض رد اصعب عصر ارث دق رسم 2

 ماسلا ىدلاو سطر ! ار امل ىلاول ىلإ لع 4 اف ءامنىدلاو يبد هس ل ضف مهط

 عر ادم اويكتر اخ ةيفس' موو عارض لزم قوما ايام ن كس ترف اعو ,
 وسم اس نضع دو ىدلا روي مهو قالا بارلل سس اسس يقل ارما هو 2 ىرنم

 تلضادو ري ل ف هاب / و ىفسضمو فلأو سابو تسد ىردضأج 2

 راسم ةايقيداولخم اكضرل ٠١ اماه رمت نا ولام قوزع ع

  «اهونىرلا دنع ىف هدر نزول رم 6 ردم رم هوض او ناييفعلا اورولاو
 0 ماع تيطاو هررلا راض مم (اربو عما سمو كدلاو هرلاو صور هس

 ا اان 2 اوكا َن 0 اودعك م اوصعنو ىاشاو ا ٌّ



 سو ننس ىلا مس كاك بس عرس ع اذا نيل روب تف كو هش ان
 ا 1 1 2 رفض ترص مولان قو اس م مف مايدلا

 رثاو ساملابم ادا ىلا ترين مايا ةرشعاب سما صصولا
 ا اونو اهرع مسلم اف ذم نع 0 يلا مول الا
 ةرملا  اهرم انمهاكى زطر لسر ارو ١ لاك نار ملا أس اب ىلع م رد
 سيريس سي رل ول ع ىف ىئاوسس نفا فاو لاب الضد اقام ن ادعس
 نام ورث بنس د نيل نس نسر لص فض ىلا انئاثر م اسكان ناو
 2 هوطْفِرو نم مك دنا و ودم ئاس جاب ةدادب) ىلا ىف لهرس ى اع
 (يلا مسرب مع ىف ىرلاو م ادار هب زولا ملا يك ردكم هانم ف اف ىف اع ناي
 دكر ينامر وهوا قاونو رقكاو هرارطع قسما تلاوادال اب هانا

 ريف ماا امزول رعب ئلاد امو عرس َن سر : هس ماو مكر بع امتي
 لو وسمر امو فوامل ذل ام غيور روامص أس اب قمان كسب كلذ د

 مب خو عضم روم توما ىلا ضو يوما +
 وكرم رد 'ٌمرعْنع ىدلا و ىلع موك ىلا ةردبل اب ىوتصل 'سصس موو لدرلا
 "ليم تك واعابب اطول سهر مرفو فاننا ىذ رس ةرع يف الادلار ارش دارسي و
 حلة فض فلا دز اوروسم لي لو توكل ةنسلا تلم الا عمر
 ودك ا اسف ٌمصاعل انسه اهتداسا لاسا صصص انه لك سو 2

 /هكاصرر سرهرر ارسمل اىل١ اخ اد ءاباثا ممبب ىظرلاو ىلا هواه ماو“
 ك7 ماسر دل ست تاسع ومد رلاولاىزلعا ئل أى اهو بيسو نارا
 0 م دابا ماو مارش اور نضولا سرب معلا رمل كلا

 59 اوس سرع ا ايا ضر لع ئيليعلا وم د ىلعنا او اناره
 , للبر ىو موثملا 2 12 يترددريشسد ع دعس امل ورع 0 اعاربا

 1 ردع نكرر حبس عرفو نمرعسلا ا ضد انسرعل مدا ) ىئرس فدع أو
 0 نيود ةر ان راع تيرنر شرما يس وزابزجدلاىر شا س ىيراع ياش رحا
 فيعرف هل ناو ماطلا ناسيا ١ موكاملا س ا سم هس ةروص
 فاموم سس تفل 0 ا ىف ترد سو نس نس لوم ام لئاوا

79. 

 4 0-0 هورمرل ل تدع م ملازما” سل يوما 5240 نس اربع سمرأ لو كي



 اب ردع صار دبس مدانسلع مى رسمت 270 اهسولا سم ا 1

 مقام او همك فس و ف اد ساعمم رتل ارداف 5 .طرعكل مل مل للاب '

 روس لد مرج إبر قف سسكلا فدك ن اهرمازباو ربعك ادوفصو :
 فود تمرس اه مريض صو 0 سرا كرم عم روش ال و هرر اضاع ضو عسرل املك أ

 ظ 4 "اهو ىف اس اناملك 0 ندعو صعل تسمو يقدر عاده نا اضر 1

 ١ كر كان هدر ربا م ىارلا سنس انواسان مصر كك اك هردبلا 0

 أ 2207 لورل يدم مرتو مهبل مرطب رع تصْرَو 200 ابو عدبؤ ذو ش

 ١ اقر شنو اهانه ىم عاوسمل عرف له, و ١ اهعس رك م و افهم أبا 0

 كورلا ز 4 اك ماسل سدو و ىروصك يعل ا رو اورو عنبر /رغز و 0

 2 تلا و ى عر لول ارمالاوم توا نو طاش اغرق 1

 2 نعول ى وص لكس ايدل ىف ل امو فضلا : مل 9 ا 1
 تال طواف 9 اقر كاف كم متم فارس ىلا“ أن 1
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 ١ دكر يك قلرنع ل ر نم "صعق طا صلاوهو َ
 دقو يلو كو نيل اى دعم ١ هلرشلا ماه وح ئذل اوضو ْ
 قل فو كو وص فاد ف ران ملا لسرلبساب ظ

 دقو مزيل 'ىءاضي ايرفظن 22100
 درتي روان ف نقل أى ىدحبربعبلا تكد 1

 دعك !ايار فص نصاو عرا ل ٍىنكت مد لعل ةسنو

 مضت د باب كش ىاش ىو ل ئَشعْتادت

 مسا الناب هرارو ' | مصعسمل نه أر

 ا امرلا قلع ىلإ اناحاطاسع هكدا
 و ترا ف عس يكسر نال وسر عْمْس او
 .٠ ومحو و ىدشس هل/ان زو انه تعدو

 ْ 0 ” لضغل أد ماها ممومؤل ملا مصرا
 دولاب ل لم هاوس دل انىدعز نوم او براو ْ

 ا ٠ دهس اسك و لمضول ١» لع اعىفمن ملععأ و مر 1

 ١ ظ دحض اطل اما يكد بع .. دج ودحلي ررلا ال 35
 ا دسك اردعر 'تاح اصل اب اسم د اس لاول اذ انتم
 1 ظ دوم ا اوت سوفعلى ار 1 ه ىو د علا نه ماتم .لعماو

 دسار بع ر امرف ذك 6 طر انها مز يف
 ا 14 قو لكن لع نلعرش ملك ع تاس كمل علا 37
 ا ا هو خو ماض اير اط ةئشاروو سنا فارلا
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 0 درعدول رب اص ضعمل تع امو ىدافرسمت ناض - دعزيو صّئصل ضي اولا مث 1201
 0000 هما ئع اين نأول را 71 1 َ درك و يح اماو دول م مديل 2 ا ١ اطريضإرر مب اه رن اود افهولاو دالورل او باىضلاو للاو ُ ١ ظ هزت ماصه اضم كليم اصلد اصلا صاش اهلدعوص ظ ظ 00 . روس ئضر لائاو اهم ىناف لوهقلاد ىاشم مس اف
 ريك ول هزي( قون ص عبص مدا هلك موا

 هني محلا ىلا اهب تنسرأب مكي !ىفص وع ١ بانا ىهاص ام دام اضي تلد
 كراس اناصو درعا درعا اكيئاهع ىو ظ ٠ ىدر م مطير ا لاطس رم رايدزرأ ىف ريا ذع بصل نم ظ 3 انهت وكام مشو ىلا ك ىرلاو صرع ضاد ىم د ياي ماياعلا هريس

 داعتلاو امكأ ىريارممطت ١ ”ءطن ' املك سعاامزاب ىدع

 ىران لكوع امه سنع تدعم اراض مدت تلا ١ ىرازف تمحو جرلا تقدا المرصولاى ع اسس اهضر ظ او راكنولا و دصلاب مشد اير لصول 'ابااعاتل ١ هامعلاثرا ااهباىدخت اعكيت عري سسعلا برطي
 ىراماهاف_ و ماسهاد ىدلس أه اب ىايدماي

 داسكأو لو رمل ص ع .ابعو د معص رلوق
 ْ ظ ءارلا فص ىرجبلا تك بع ى انسزولئمر لعام
 ىدراو , كدب سوط ىاوودل أر ايريع :
 ىراعالا 0 اقاهو ءاركأ اه ىرول ام ظ ا مز در اص عرع لك دضحي جيا وشن
 ظ راقي اذ لان انى اعرسا ىساه اصر ايتمس اواو
 هاو كا واى ىتضف انهو ىمسأب هوقن سلوا
 داصلا ريع _نفلررتع لب .نيداضرت رك اك
 ىداوغلوطل تنمو ىبس راع اير ىاو نا

+00 
 كيال ١

| 00 
" 000 1 

 | ١ نا 3 1 00 أ ١ 7 001 7 ا ١ ” ا 1 01
 "اي لل ل



 ىلإ هاوس , لاا

 ءاجيدلاو هاما 07 مولا ر ىنادوو

 دوسل وم ينحل اش 7 انكو تناك يمس اعراب
 داضمولا منع اىولب و لا كلو ادن مرع عارض سرع

 رامبل مس مما نامزو عع نيزض لاصول'ى ايلاي
 كوبين ضور ثمل لطاه أصو ا

 :اضعئارازو احلا و فنك ىداوو و عدس ضرار سنا قعر و

 ىراص_ طل اكل دل اهؤك ىلثثِم اك ةسط امس و
 اءامت تماس مم يود

 ظ ى ولدك بوب اق سبط ىف ثيم ئ
 راشرا ماما انيرل يو يس سدا ى قلك ر عا فصولار ١#

 ىر اذ لكولخ عم تمحو

 داصلو واصل ارض د لسرلاربس

 داملاءوب ود نىصضاخلا دالعو أبونلا موع نيملاعلا يح

 ىد أس لك ضرع نعت د نكي لادن ماص مرض

 داروائعلاو: رائنا بباص ىطم و سس ركأ زرع نمر

 داكرلاو حا ى ذ ب وهد امه لاسر ان أم نم مم

 كر رامرلا ارصو ىدبرتىسوم دعإ َط لسرلارب ف سشدلس

 ا نم تاساركد عي هراز اوصيع دم

 اعزب هر اضولا ن ومس 'وماهو ريكأو جا امك

 هد را الاى .طوربيمب ىرثبلا يزعم
 دابعولاو قيرشسل 'ىل ايع يح اًضنوب تلا كلما يل
 ىرائرْصاَْمَلاَو دملاليل 6 اهؤلكرس فل ' ممرض
 كالا موي ابر آم ضاع ىدايىرسكن اونا اند قس

 دامصن َتَمَن واىطاشسلاو دقو رند اقر ان دمع :

 ةي اعل م اريتو هيك رال ىنعاعص او او

 د انمسول ١ ول اكنآب مصم أمر ب 'ري ساب فهاد

 ىكواولا عكاز نطوتسم لك اهار موج م ,ىلارهر تلدن و

 دارل او ارت امال نول رع يد دوهولار اسساو
 دارالاو رو ررصلا ىف تع السلع لا د دو



 أ 57 ا

 راع 'ىاز قوم توم ىعروب مارعرسدلط 0 1 :
 دايما نابل اكسر عب ,هلكو هس رلى كو ا

 ظ دلضررغهرسؤصو 2 متن اكىذل ضال لسا 0
 ظ دا ينك بز تزداه تاصه المنا او لص 1و ' 0

 | 02 10 اب ىكا : هاي ١نيعبرا سارى ش ا ا
 ظ الار رساي نود صرت | كلا ميكن غل اى أامىد رو |

 0 نع اسرولع ميمون و روب ى اهل ىكدن 1
 ا [رّص ضاسا ل اخ 2 ااركو ميد رؤداو لما ١
 ا أمرنا هوورأم انوماعا اعةاحأل 7 1

 ا دارمرودعلاب مرفت ٠١ تاز هازااو رك !
 ا ٠ داس ابد أميملا الن 3 صواروت هع اسلام 1 ا

 0 و ساومو 2 دوبون قل اوصارتو ١
 0 تناوقر كك مارات ا وبيع 1
 ١ رافت ءداولاذ اس دقي ىروتسلا سيرو ”
 ا داصلا الا ضاوعانو هندا مطمن ا 0

 ] د أولا انعاب تسمم ود اعو ىلإ 1

 ا : دولاب  مذع يك يلع للون" هن م ماو ١
 ا داءمفت هتعاود امر ايفا اولدنض هنا 0 ٍ 000
 1 دأسزا مسفغبمو تلكاذ ذات افلاوع ما اعلارها 1
 ٍإ 0 رانا” ةلقاماب تونكحلا ا
 1 0 تصاع مقرس ايوسلا و 1

 ١ اقارب لمس انايْمح ثيعفدرو لوسرلا تاس اف
 ١ 8-5 نردمال 4 مان نورع اقفل كد 3

 ا اوان افرع ىيصكاف او مد
 د أعبر ار رتوصرو نمو 2 نعلاب ملا طم اهو
 ىد 0 أرب ناك مارا ملص رصنلا و هد رهن



 دولو ول ار نه لاو لا هد يدخل اه
 ٍ 00 رخاوت أسم عاف ا مصع

 راقب نع 3 درب مول وهن أوعاب

 ىو مولا ار
 هاكرلات فم ىس ناك لك بعس قود مول

 لى دك اسد أنص ص اهموراكىذل ١ لو وباو
 البلو وم م اعدت ناك أير ىصيرلا تيطس نم نأ ذ
 دابررشسرح ص صخ سو بلَعلاطسورضوف ذك

١ 
 هردزول اب 7 ام نع كوقسل مش
 0 مرو اني اه ايلا عبار هانا د
 دايس انانالع لو .انيعاو وثمدمو لف
 : انعلا رجال راسا زا عضاررعلا لانها
 هاما قوس (طباواس أمل ئرِل اف يللا نعرس

 دارنا ةداغص نم اه رؤي يضرم تسلل [و ول ماسك
 داس لا راصام رد ىس اة ينام

 هركإلا ٌناه نع هأقس م 7 قرا ار مهو طولا ون

 دا ل 2 أفملا نيم تاوادلا مسخ ىف
 ' اصول اكع مم ا سوك نع [ه|قسرَو الس لوهيبس بيع
 ا 0 مسا لور انا 04

 بو أب اسملاب ١

 ل و 37 نزؤيراف و ايصرح

 539 9 5 'ى نّه لا نولاس
 2 م سوهان و مزاد ضعت
 داعلوونو ابرلا نايا ف رت ريدا م موق نور

 د افرل او ريعلاو ئلاف مكمل نورهوللا ذاع م

 ىداه عار الا مودقب يمس اكهاض 9 تس اىدعو

١ 
١ 



 ابعت هبافوف اموم 4لنذا عسب كولفرب شانلاىتف

 ىد البال رهان ىودر ملل اواو اه اط' سي دل اوعو
 4 تاص اصل ادع لايقل رسول ا طب مشو

 ىراص لوني هكر 1

 اها طق لوسرلاو دلفمك

 دوس ىف معرش ل اال
 بك بيرق امثا امتي

 ل اه ايه ناساف

 أهاس نوهلل ناك م نا

 فل اصح خصوصا
 دانلود نم ى ارب ربلا ل قس صو ىلا سمس نإ

 سيدك ميركل وبسم نبا

 كدأمل اسس !دولا صن د

 داصملاب ساو اهاصو

 راصو هلو هووذو

 دارا عولب ىلا هاعبرو
 00 ووسر اكرهو

 درطلو اعرلأيف عورلا تا

 كدايتررمزلا ىف نحوس هل

 داق عاو مضر سمس و

 داس وول ىلع نيعمو
 ,اهلؤ ار دناو نم اهون ا

 دابسكاب اًنبوُمِم نحو
 د اجرل ايش ردود ارجو

 د اًهسوبا ول قانوو
 هاعس سي ىلخا ريكي

 داوملا اراّنكَه ٌتوطَُمَي

 *؟ةلاديسيعب اهلا

 د امد وارصصت بارك

 ىو اص بلك لك ؛راهو

 هامك ينسف اة يرعب 1

 ىو اصلك رب ىدر ١ عاصن

 د امون اهرونل ةنالوس رضاو قبال ثمان مديت ا

 ملعب ددلل ا ديو عرم نبا

 لا ل لاا كرش ن اك ص نا
 صساو أسمو

 يا

! 
| 
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 ا ١

1 

 ب دس 3 3 31 8 201 5 5 227 ب جلا بج واجد توجع بتتويج جت ججق جب وج و دج دوت #

 1 . سلا

 اناا

: 
/ 

, 

: 



 ىر اهالا ىول قون ووك مي دايادوهولا منْ س يا

 راش ادق الطول ريرك ل فناو ةئاكملا دزعلا هذ نبا
 5 اةاردناو عامل او ناطلسااو ةوارلاو ئيسلا ضاص
 داملا ار دلمر ا أد امدل م رت الوسرأب
 داعرلاب صارو بش موب الضو اع اسوارج اب
 هاميماب ١ اخرعلا طبع هنا سوفت تو طفت لسد أسند

 :ابلص رعى زيدل املا العسل مايزلا مامزلا ظ
 بابها قمتي مدل 2001

 اص ءداد سب ارم بكم هنو هلراق رمأ |

 كراوغو 00 - صارت رع ضدزحمل ْ

 00 ىو ىصامملا نيطن مست ا

 د اعلا لقرل (و نلسمتو أمر ساب تم راوي

 اردو نر طف اعورمد دلضي اطرذلا بلا اياب
 هر اعو ىعمصو ى كرس ىمسأو عملا كبس سو
 اكرارعاو ياهلعو ىو يزالم تاواوعا قار أم

 هال 'طويولا رم ىو "رابع يو عصسشس نك ظ
 البصل صنم س عيلاد هب نرل الغنم دعا هنا ىدص
 , ا ٌثالوولعا ثوم ه روكأو معنل نانص ىف
 :ًاسوو ئرت و َناملاع وجت موصوم سرى ون
 ىداع وو وث تلو (ييص ١ :نيازفاام فرض ىداناو
 كر انا ريوب تك ارو 2 ثول كى م السلا هيلمذ

 كدونا ارم ل اج تضاخد يعشن وااو مالا هلردعو ظ
 د ص 7 - الع ىو ص ملام مرسلا هلرعو ظ

 دائلاو (يواو لمد ورع 0 ا
 داصاو صعد مزوضأ كو ماللا اي

 داس نماه كت كت ضمردلا مام م ىعضارلفه 2 0 و
 هدايا اسفل باسو نر عاروب اد رش

 ببسي وسل تتيح

 -- ت23 سس - كامو تت جووجل بس

|| 
1 
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 000 ري ور را نعم اولا سا
 , وار ولا ل ظ ىف اسنو . سكامرطصم نعش اهل تأت ٍ
 داو ىنلا ةسسوعر اه سلوا قورصلا ٌقددصنا 1

 وزع امل اومواطرض 4 مارا طبع قدر اقلا نأ د 1

 ظ دانشسولاب هرده# اهب تسلا ىف طفل ركزلا ْىفاو 1 7

 ظ ىراغر ادى ْضَق هززو 5 اها ىث لمرل !ركديس ظ ْ

 راض 0 عا و رولا رسم انا ىف لرعلا ةسدنس ترسو ظ

 0 ا ئوبل روف لزوبا ٌقطَسا ل نم نامع ناو
 اهلارر الك دروهو نلص ىذلاد الاسر

 لنا قيس اصاص يسع ب 0

 ىو عر اعملا ىف ىلا مضر ىانواو د نط

 دا دوعوغ | امد غرد دول مل

 داهّلاو ىولزل ان اضيرم  كاسول ىذلا يالا ص اص
 .ارتاور وهرلا مرش ىدك ساس باكذلا ام مع

 و اعل دعت ؛ معنا : وكت دل مكعاسعانا

 واعملاىلا اهم مال ىك اع سوئامغرصإم
 د ابفسان املا موكل 10 رضط مار ار ىكولا كد مام

 ءايسع منيع جا ناعيا اساو مدكا5

 د انعم لماكك ىزاك ا لغو عسو ىلا با
 د اسثونابيوم ان أل مولفاو ضل لاى سس ىو ىت

 ءاجتما د وصروام لعل أمور [يمال واعمال

 فاعسطفُق رجس مو و ميلك هبا ىلض مه رما تلكو

 يبو ىح ع زانم لوصول هكا سدا دري لا تيد ىلكم اع قفا هن: 3
 نب رصلا ثم ىرابط|صرصتو لع عاج ب صغنو ب ن اس عمر اوشاما

 هدول نقاط او طم سيصركارببا
 ظ كلا وبل ااول انو ةادعل قاسرفلا ساو ثان ءاضو

 0 اريهير قررا شع سكى ملا هزل اياد ومولائطصملا دعب 5 ١
 ا 00 0 000 0 ١ ا ا ' 1



 لصف عاقل ووو سه ذدلع رهأر م نت اضاد' للاى وع
 سلا نمل لانو ريع وما اكرام مل

 شر عم عصر هيل ١ ذأ اين رق يلامس
 ارسع و وسو اًصَصب وسلا هريس نعول 0
 ارداورولارهاي يمحي لاوس "ضف صانعي اللا َندرمأو
 اس زوقر نمل د ردملاوع مل تناول دور شمل رع
 ا يفشل كورا و ف انكأ قست رولر دع فيس ملم أ
 ١ ظ دعس سل عاتصاعن راعو هرمائِ م امل كر وا هادم

 / هاوي يأ الردداعزد سل نعثو دام تعصدت هام ١

 ١ 7 با هلرلع ىلا. فد ل هامئلىزل 00 ظ
 ظ ريصاىلا عاب عمد 2 11 ٠٠0 ضد  اتسرلا ضن قرع النمس
 ١ ا اهاول مب عي 0
 ظ ادعاعرارهرلا ْى اررباديهسأو ايرعمتيروأمبذ دع نلاها 8

 دمار ا راهامو دوشول امن ولطأب نحن لع ةددصلا
 اول 'ةومايشرارءاوز اذ هند اعماطرصصو ل زلا د

 ' ىفاو ١ ضن عاشو فإع بط ى سو لع, فضرب اًصَسم تلثد
 دكر اير هرههداتدصحت ان دهن اندلن امو اهابص هوا اًهدو اهيدعصو

 ؛ ويرلا نو عى عرس , اصملاىف ٌناضرببأ لوسر
 ع اند سل نع صادر 5 اديان ان رنا ل وسر
 1 ْ .اًمن اىاسلا عدم امد ل موه و فكس اوك اول

 010 ظ ايس ئيانس اهو ىلحصَ اج هليلاص لا ابا ظ

 أ ا انت يلع 0 ةأطوا و دّسو 0
 و ٌسرو ات ىرعا وحر كيلا ها 5

 ١ انضر لاولع وعجم دن 'وس لكن ارعلاب يدر و ْ

 اي رك هارتع ينيج . هناا اد زر

 ١ واسال نومرهلاميلا مام ريع ازا ابا

 أ

 ظ

 نر ور قد سا ناب !ىلع أهو



 نآسلورلا ميك تاع 2,211
 و 0 هيو

 ماجد عت اؤا دودد ظ

 كوبرى « رب عرح لجأ تن أو
7 

 .ش .. امه اب فرصضرل رو

 اضم را ل مليول وم

 13 2 5 ١ 1 8 2 هس« “

 «اوهداير مول ر فلس سو رام 000

 : اك زودت هما درسها اتم اهصو ا دا
 أاضنالاب لمكأر سو طن اننا ثمَبَس تمكنا
 بولا اناعمرّيدع اس مهران تعادلا موؤروداس

 .انلو ماين اهلجُسو قرانا ىب كامو و

 :آمحأو نحل مم مالك وامرتم لاو ضيف

 اواو يارد طاعلااماذا هنأ لك امل ان! لوس
 :انلا يرارل وم هسأش ةفارتولا قأس تي بنو

 اجا لظتح مث مام ده أوقد اف هُّسادف
 أسنىشاو يبق مب سس مولوادف باسم انرمؤتو

- | 

 ءاربرا روك ام سمرا هضد ع

 .انع مالا فيلق ميج تنئارشد ةعاضس
 ضل ,سأف هدو او ىم مضر وسال تينالأو

 .ًايرصرل الو مب تدمع اه تقل انااهد
 16 در تحل شت راو "3 ىفوهرهل أى : داهتراوو

 ل الما 0 ل انهر ديو ىرل لاعذلك
 . امطصل'تسكاربك كصوْك شو ىب د ىوس

 لول ادم تاع  هلرداواًنوعاي : ءارماي

 .ًاصرن م ارورلا نم و ميس ساسصلالا

 الوتس راومولا ل قدا نصر اظن“ ناو
 ان رس اناماذ ا . راسب ىلارالا

 طا مع ير ل رهو



 .«ًارمل امك ى ور سيمو أد املا لمؤي عضو وما و
 كود رل تناوءآدمو' ادع ملا معسل تناو
 .اضلدّصف نا نو عرس هلع يغب َتْن ارس'بعص

 :ًادهرا بس بوكا اماوا ىدُرُت الغضى ادلا دب دش

 املا دظا دق ىرمو : اقع ىدلوماي هلم ىو
 اهم اس تف ىنونت اوي واو لَ ى ينل! ضعبد
 لو ا 'ىاوو م 1 ةلئاب هل تلد

 انا ىلذ ورضا نير ضو 0 00
 لفل عوسلاو ىمص مزراب در هيلع
 .اساؤدو ئاعاس تي وبر انرلأ امو
 مس ى املا لوفي دينك ىمنلا با كلو

 اذ تحك لغرب رف مس ىبس مك
 .ًافو مل ماعُرل اد اهيرس رمد و كماع فيس دوو
 .اعو ىلاعارا رو دطت 000
 ؛ أضرلا رمد اكدو لاربع َءاهملاو هان
 ريولا اهتم سل ةردص قو لكن يدل زم هليدع
 ارا 10 نوكاميتد
 'آبرن امل سلم الصنف رم ١ لك رن اع شارد

 2 0 ناو بدار اع كئزو ىذا رو 40 5 ديصلا مملع هرما تلكد
 سس ريس دس ىلك و امسلئ رب ىلع هام ْوأَس

 سهلا ون ى ندرع . 2 احمل زيولاضسو
 ميلا ار

 ملال هاق راحل لطتسم أسر عصى مدس ىوّمل اب
 معلا لردك نوفطم رع امنع ابكي عرب مل
 مامون نا لَ سم اقّسسع اسحا و اح ىارل ولا لو
 ىسكت رن الا عاف اب ذم امدعو ضان ىد رصو و

 سمرلاق ويس لس اعرئع عنك اقصُش دا ا دعو
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 مدور

 قارس اباياة اال ودم هةر مامر
 ىلعل. اكىكأس ترعلاءلد كوشي وني وط زلزك ال دسم
 ىلفىراببال هكسملاعرما كىوم ولاه سهو ىلعو
 تبيزعم ى ارم انه تاط معى ذاع تاهدر

 ىسسلع ىف 5 ؛امرزدوه اييط نم عكاز ىرعلام ظ

 ,روو

 قيببطيلل بما ةئامولع» اصدق ىبيبلىدقعنا

 لسور ىلاوهلار او عرم بيرم 7 ار اوسْنَسم لال

 لف اموره سع . معسع نعل هم أبصو ىبحب تم ناانا
 2-0 لا باصات و اميريلا ىلا سودسا فنك

 سارع نتامماورو العلا سده
 روو

 - عاصمو ليرارس  هدقاو ايابلا نايعانيع
 اعل ايسل نمسا امسو الكير اه سدلام اكرم اىلا

 اورا نانو او مسا جول ىلع نع يوح اب ا

 سك لهال افا نها 00
2 

 الصم عرس سلا ر احب ىف 017

 دفسع نلابسا رهو اصب 2س تل رش
 الربع رم ةهورزلا ىفرو داو ىصو 2 صرْم

 .  سلهم وا م أمموا م

 / و

 مرايا 00 لا
 0000 أنو لاكو دمك

 - هع مسملو تيوس سولو ع

 يوجب يح : تعج ساعي -
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 ضب انلاكو ىشْح خرا. انرلاو يسر يف باط
 | ىدرع اه كرلارصم اناكه اوه ىت ام

 ىزعلا ناكم عرلا عضو اماصاست رتئااذاو
 هود 9 ١ ]

 1 اندبلا ايعاو رسجارخما (برعام اطغو بوس ى

 ١ أنواع ىص اعمل. فكرع دق اينارهاعسربل و ارو

 5 ايرع ىلا ماسلا ءارو نع .اهلانافوا رصياازاك

 ا سيجا راق 7 انهارت ىوورْلا نعو

 ا سد نول هكر شل ادلا تْيْس انسأركل قياذ لفي نا
 / ْ بوق 1

 ا رهاول السر زازا ىلا ىقملاب ا هدسمو

 ١ رهأم صده أم سضرمام امهر امه 0

 ا ظ در سلا فيكسا فاد وو ىقكو ىدشر اتلاف

 (سلول م مند 1 كا سمح 2 صولا ىت

 ا ربهووا َمُفص خرب ام 0

 ا ئ لكك 3
 ١ هانم مدس عم ايم بووص ربأ يدع و

 ١ لصرل اها ص وم عفاسو طموأ نكرلاكرسام

 ١ ظ 0 ماج يدك ادبرع ماع نص سوا

 0 8 ب سلم ماض أمن فاك و لآ ى متو

 ا 0 فيلا بط هلسحلا اء انجب امهاس اكن وقس ادعو

 راك دلو ءافس يف عفستس و مل حسو ماسبب ملك اص هدم ا ثلكد
 "ا

 ا 2و ولو 20 هدوم رس دم اهل معي فسر او اريعا صرع عوم ظ

 ١ اصلا اهناركرت لزم ىلا دا رف ىوكه ران يق اشك ىلا اوس ىلإ نا ظ

 ١ ىاحا مطل اة سعرخم اغ نئرطَو تمس ىكم يغوام اصرا دل وحك ظ

 ْ ظ ٍرماَضَو و هودسا ا كسصوأم ىت اف عاسا تس ااا

 1 سك رطاءامضفاخ ف مرولا ل علا دل يبصريداه تلكذم رص 0١

 ؤ



 لَنا ىوب) اب ىلَعْس طرد بع رسم كود ىف اكت ىدي ىدضأى يمل قدلعد | ظ لمَن طابو ىرحاط يضئ لفلاو يلقم انو ؤافصر اكذنلاق دا 1

 ازكو انيلع يلا ادعو. ىتوَتانْف نعدلا فلاس ى هارهئض وح لضم دق
 ىو د ىلإ الو بريح نا _ىعس منا عجل عا اي ى: م عاما أ ةذل

 ل ريدا/اوهؤ فاكوإ ىدي ارا ب ىداعبا ميه نلا ما 23 لا سم نزيل اب اه . اداوهد ى دياع عززض توصي ل كد رب لراص 1 اصلا بعص عال صت١ اب دمي صامل اهب انجامع جلا اب 33232320
 وقلاراد ىلا له ىّرا ىؤفا ايام افق انو نم. ىقلظل ضروس املا اناف أ لع و 2 ابر لو ىداص ىئارل حس اهلا ذا وام ار اجبت ىت ىلا
 قرضن لو ىرمصل ىخ ىأس م ار و ىدرخر ول ىرأو ىف وسر عن ل ايلدل اىف دا 5

 تمرس زو وس نأ دعم ىواوا مع دعا هس رن امرعى ادا و ظ
 00و رو رارلا اورو: يوسس مدع رزتلا لغم ١ اس١ اييموتسي فقد ظ كا مايراب مسرلا تل "دو و ءامس هقيساباذدف قى. هاطعإف مسخ 5 ارو ءاد و ناك ىلع دلو حرلا باص صير ص تدم هل دنع ا نراعي ىنوللا ايضاي رولان وع اي مس'لوسراي قص م داعسصا نع اك ا ور رزم نروا نم نا ىلعلا لوم قاَسملا ده ىلب اولاق امص رردعد ظ . ىل وو ول وسر لكفل ناك اراك عي لس "ل صفا ىيك العبه ذا هرؤ ايل 'ء امصم هن وللا دريس . ىف لأ نمد انك وح نم ىيطصملىمت املا ىلا ْ ديب ادم مواجع ' اتت تيمانبع : مد هلام مذ
 متر أب ىرلو ىراراىدنع طنا ل ماو ىلع نير وجدل ب وطعو وح لا يناسطلا ايا اي ىصخواسلو ترم نعوضر هرسولاء وسلا ضعي ' ل1 ءاكب مق لاو مس مدلول ىلع لزب م ند يرولا دس ْ "مب نول عرمعزأ رب فينك ىو ى ر ىف مساقلا وباو أشم ا دروب فاذا ْ يس د حاسس ىف كل عد ام امص هللأ نمانا م ىع اروبدَصاف كل
 1 , ولو طم يدراب مصر لفن ولن طم صم رد رو ريم رضو
 | 2 يلعؤ رخو سرؤلاىد مرسلا و مدل انو عي ىإاف ىلا روكا د وع امض
 ٠ 0 صر ىو لاى ىذ ىلس أربا مذلس عم . ارمرس صرع أ لع ع
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 1 0 ل 1. 3 0
 ا <: رن 1 0

 تب 1 '
 محي“ 1 ' ميسم :
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 ىئ ادوام ضو وراوعلاو ىثررصلا امس ىك هب رضلاونعطلام اقم ء
 ."موناف ام :مقو ىلع هه اسك ى أ نكردا ىرشسام لهذا راو
 ليواالو ىدد١١ذ َىَرَهو لمت ىف مدارس را قالورغدلا لدعتب

 . لانو اروضن :صر نم لسريوا كرا لسراام
 هلت ىف طاح دلو ميش سم احا م و سي

 لمسو اقدح ام لك م كرم واس َن وكزع
 ةكفاز ىو وييكستدلو مىسهثرعاشوا١ 0

 لسا راحو . ثدح قتلا ٌطودلا
 أيلمربوط ىئرود ره . ؟زمالو لك ىرشت رع !رامىنلاى داش

 لمع سيك انه موي امل لصا وايد ليساو ظ

 ىجبب ميه لكن يل ١ هذع قدك و لعل ميددو د ئم او لصالاامركو هو
 2 لصن ائار د عيساوي ى سام لكى ب لع

 لور طاباهل و شؤم ث داش يف اميسدل ,ىعلانعو مضلاؤ هركو او

 لفعل وع اهلا ريا ايس نهشاكا
 دوله اع سهواو تبرر, ذو مصل وكسم ١و هدرو درو قرصلاو ا ها

 لنوملاوو ضان اف هزيعاش) لاا طقو

 تب نعل ضفلا فرب قش 2 وا يعل ند قرع ب ام نطل اضمل ا مفويس

 ظ لما ساو اه انيظد : يانا زارا هد ابل
 ”ىى لاطبول ا أب لص وىرهد نْم سمك رب نمان رولا ديساب :

 لس مد مرت سرع و ,ل ىلع قلك مرك اد 1

 / ركب رورلا "طن ان ردد عر وكأصلاغ و ةررئع ةوهضل أوه ماي

 لهي ضعت انك تمز رو و فرعا حسو
 دشن وكزمم خر ىل ديمو ع ساو داش اءْنع ىِد [ئا (ىاماب

 لطاذلو ىووا ةرز ردو ماع ئى2 لو

 الولا

 اوم رق نخ نددت يشوع نعل انا 8 ىضم اًهسوُكَصْن ىدسامو ا
 لولي يرد رائلو ىضفت ىريضو بق اض

 اكربب ١ موعدا ىنتعربجاو ى سس اهم طع ملقم اطال رعولا دقت 000



 ها جا نا لن بولا اهكع عسر نما ترف لك
 كار هانزعاي هاه نلاهسمملا ميم نال هل ناؤطلا ىود عقدا 2.
 ل اساررف فموي نأو َنْس ئرلاد اهد آف نوع : 7 0
 نيللى سوم رب عهْساو لي حلات اع مصل طخ 00 م 9
 لريال مكب ض هاذ ١ ىرع ىسا ناد َنْناو 0 7
 كيفاوههإ ب ععراف "نحب كرو مو ب ع زعب نم ف اصرق ىلا نا ىالوم 4 0 ا
 لامس مس فاد راه واصاعا ليرعوفص: ٠ م 6 1
 اهاياد ٌبيملاامل ل مو يسن ارز ١ نما اضتس اوض امخدع مو ى أت ا ماك 1
 لارشاو نل' مم او اي ع واحام امم م مس
 "داش فرب دك تاناكا فسر سل سرلاو ارجدلاو م 0

١ 
"١ 57 0 

1 
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 لزواشر ولما بق ٍمكدعاع ءاعذل 'ولوتاو مي ملا ' اإل || 1
 578 ذل اسكر انا نوصو قف سو نس /!ماعنيان أمى اتاصسرل ايبود اق عضو 2 1
 9 ري ليي واه و موس تلد #1 0 ا

 .: لطانو مر ِن انما قرع ىومو ىعؤسد ىل' 001 2 ا

 ا
ْ 

 ماهر ىف او عد لزمال و هدم كمين ص ميت عرعر وحف لكلا

 البا نادل سرت او سول الو تينبب لاوس تس دلو لطن ويت نيم
 ملرلا وساعد ياو نجع تامدند ير ناحل 55
 بطعام معلم رك عمر اعنا كت ترسب مايا ا
 / "فلك رع فعن ري هلع الوهن اعا نوعرلو ىلا هر داب اى 85
 ”مفشَو مَن لكل ونالو ةدررلا بط امى د اكاد رضاع تِصءادعلا كارا
 ظ آلام الاف جد ود اع مك تي رقت وعلا ايذال ضد
 منو ورم نع بِلا ركع لأ رون عع و رو الصح نيص اعلا نعومعتو

 دلك د صول اك ان لانو نو لاطو رس ءاضرر'نطاب قد ّفمدكام د تال دل د نيو ْ
 ممل كم اسمرعسو كر اياملا ف اصا يدر ان صون مرد صتسو

 دلو عذع هداعدلذ َنيطم ل اههو د ان او ةاطيسسلاف هز لكم عل
 1  عطلاعو ديلان ماهدلو اعد ا تربرو كم لصر الكيف و

 ٍْ 0 1 يل شو ىلعلا رع هدلع
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 ا وا وع نوداعلا الع ىلا قرط دكرلا ملمع فسُنو اوعرا ذا اسبح مهو
 / ارو قاهر ىف هدا 0 هد وس وأ سكن م اهو ةدلل لكى رح نفت داو

 | ىرلا طولا وروى ضرو أو عطول ابان ولان قلعاوعر لم نك مو ب د ودب كاسم

 ضار عمو اهظئح اذ مما تنكو ىرخصد د ما 5 ىومت يفع تلي مير

 0 - اس | سساسعلاو رشاعا قبو عسل وام لف قراند ند مو يس 3 نعرمساو

 ا ةررسسب انولا قراشر هانم توازي ىدوولاوعرضرلا امد م ع ءاك تامر

 ظ ظ 2 اهزكلضاللا ترادو مت ًُس تنكس مومو تلات مولا فاضامر م

 ا "بث لير طل امور من كرار با امزنونا وو د رسو "لهمكواع اعرف ع انعم

 ظ يقعق رضوى اولا كو انا نيكس داعامو كد كوم بانالاىس ملو
 2 : عا لامحاب الع ف اسورلمولا تفعيلا ٌرطعلر ومزلاعثو صوص او

 ١ ] 9 علم" امك اماعسسلو قتعاوى رماح أسف تراب متدهطووم لاب فرايو

 ' ىلع ىَع علاش م ما السلس تصنف ىتيع ب ئكرلى عر اهرب

 | 1 زو مط ةمعزفو قلو ص فس ام ىرما ل سو اًصنك سِح لينا أو ت توأو

 دب دوم اب كشوف تأت ىر صر ناعما اساهو مير ساويز لوك امارو
 ١

 ا الرب سيلا ذاع 1 رع فولاصل !لالزنا نم ىو لردع ق نطل ضو
 لولب سك

 امس أسد هكئاذ تازلاوكو ها طع ومولاي غش عرس

 رس دع هيدهالاب ساه امس لااا ولا ل اصو 5
 ا

 ا 7 وسر طوع لري ود اداقرول انو ىلا سطع اب ىداصلل : شا نع

 ظ "عدلا وع رع رك أب دالك ميك ركزم كوهادو روينا سرع

 د اشمركىدل ءايمابأ اب انين و لو راك عسر سل سر ما : ةوهم لو دل اهسولا كمه

 0007 مدد مم فاي عم كيأبو 7-2 رم اسد انش بعرس لفك نم إى ذاب اًهئاوبا

 ١ 0 - لع لم ىن لكو كلان ماقد وسم كي مشو ريش لكن ع ندعناو

 |. كنيلااو وذ ب مصل ابو نا هم درلاو دهسا ىَمك نب اييالو باىصأع ل

 2 لمع ريب الس عبو طري ئرلطسدلا لامس و « اهل ايو ةيتمربى انا ورام

ال كو مرولا دل ناهز معا ومو كسل د اهل صمحو ب ظ
 2 ن

 ا !ٍ ب . صخور انلاو ع مافي صنللا يكل ست دور ( ىوتسلا ني لضو د

 ا 72 تداوم ابو ىو يلد ريس ءأ هر و هو موب نيطس ةدالواب



 . مهن ا

 ا

 هليل ا. اقررلا نعاشابد مدلك لرئابد اعملك ةعم باكمام "ل سر اصيان
 كور ىو سرك ظافض ساس ”هرل ار اوم يفت اسلادو ا امو ىلا
 نقرا نسا ؛ًادودل او مهبع نامل شاد ةهمولا ليو يت داها

 قط ةو لاو ماو ارجو ٠ ميز داع هس اص ىلإ. هانم لامي زاب مدد
 "رق يرل ركل ولولا: انت وكاد درر" انا عب يلو بعلو درب ىو ديل وه
 هرصع رهو مر يدع لعزل فير ىو اب هذكا م يريد ل ارو

 ةيحصو اعولارباعاسب او ضد هرم ىدبط ماجاب .طوئرمكا نردص رضي
 4 د اجلا مون ناصر اع اضش اي و اني اي ظق وول انه نم اصب
 يوكو شر اصرف لك ارا عصلو لو لأ لهان للصالات
 اورام 'قاولنورب ةمرلل رمال ىف يد او اندادص و إو اضاخان

 و ىرتاد ىف ىلاهإا سلم خي كو يلا نس 0 تنسو
 7 كلو لضىررولا يحب ةولثا هزي )51 تعمس و أهل هرهشور يملا
 ام مرو ايمعو تييكاو ول مانو ميك نوض ف مابي نر تموط
 كاعد 01 معاذ |ىعلا ضو ران 7 / : اكو متر 3 اذ طب
 ير د ركاضو ىلا ةررأب و ربوع يس عيوسفت مكاصلابناءاسأ ام انر
 وف و ن ام اعد لك ةيزيب ميرمعلا تبعك قاف ل شع
 لرش ويوفر يك وهرهتو ,نرأب ىوعد صا ملبس صو ملمس
 وق راع نر اوبل هعاساب سس اساب مل لنا ةزفس نا بعام برايو
 قلابدماع م: دموع د دلمون انيد ارد مانع عولزع صعب كلع اذ تصب
 رع مو : سل 5 سانموول ان نسوع نيب اندرو منكم ايو
 يرو نود ذلنو رف لنمو برام اصص ود تسولابو ديس د دبو
 كرسي ايزل زوالا غل رولا نوبرفر قس او أك اس اوه: هحانب ص زمام دوم ىلا
 فر كررولاد احا ىله ابرام زماسع ىإ ناو مدل رث' ىو ىزلوخاد ن امو و
 بث دعو رين ولا قداتر اد لش لذ ناكأمو ان مم اف لافطا ص ىو
 0 هل هرءو رل سايو رس اند ريفا كذ أو هدع
 و بت ىبطع ل اب او ئدص معناب د لاو ىلئدضولا اع تحاو
 ع دي و رلوابر ماو ” لكم رهص يرغ لطإو يا 6مم لكن ع هوضر | |م عيا
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 ير اضنول ضو أو وسلا ره نإ دار ىووططمل أى ع مهاضو ا

 فوفو كرا وعر فارم ّى او جملا نأ اكلي (ز سلا نع ئتكالو

 "راو مهن ماع لوس ن عرس زوالا همرللا لا اهب تلسر' 2 .اًسصَسمَيو

 رد رحال اى داوثول مولع رض ان ماها مب صل ىف كرد ا انردلا عِْشْس اي لسرال رس
 0 ند 4 ماع قد ذأ فام كرار ماقسؤ اعنا موق

 مضئورخ ل لب صر فك ىالس ويل ةيرعالب سولو ماد لل ل وسر ار
 7 ل مرو لك مول اد نول و 0 لس عفش او ىدضسنا ماع وا هكردغ نم لو
 ا ا ضاعاو 1 ىدامىداكيلاو رل ١ ىف آس
 11 10 00 كذولد ساو ىف ءاوفق شن ارش اي

 ةسسسس
 - سيسي سس ب

 ةلصتسل سا

 | 4 9 ل
 ار

 0 ”لوبرلا 00 0 و 0 2

 ا 0 2 ا _
 1 اهو دى رن ةديضل, ريدمع ساجد ةعرس وكر د هاد اد هاوس ا ءأسيص|ب
 ا انحلال م اوم نعا ناويكشو كو مارا لي اوعو 0
 ْ نيا ١ 00 0000 ل

 ا ا را 0 / ى انضم هرغغ ضرع عد مان لا أر كو ف رونو
 ا ٠ َسنكق عكا كلر هر وم ايس الين لوبيا رمل ا ارا ضيع نر

رك شرقا طق نا ىض اة ريعل ل عامو) باي اضولارام كانا ىضص إ
 ك

 اضع مر ىل ىو وب فاسو ور عمع“ ها تنا ا دمر سس

 5١ ْنن الها, لك اًضص د اطس نير هبل ريت كشر ع سد | امأن تنا

 5207 امراة رت١ اين الالى سول يؤ
 ىدطما سي

 42 لب اسف ى رك سس يضراو نعوا ص ملم دخول طعامها اما

وف ىرجن لرب و لس نعمل اهلا درع ًاضعرمرلا مري ذل عرع نك
 وأقر ولكا

 | رب لع لن كب مرقد كاكا تالالو تن د ايدل نصا يع



 مسا ركاب هالايشل يعد اصور دال ىف مين امل خاصام ةدهصا'ءليلعو اميوفدلا قراسم ماس قرت خرلام ةددصما يدعو قمن لصم امهترلاانم نيك ى زن ةدلصلا ليلعت ىو ان دال نيل نمل هلهرم و ىرولا العا ْ نصت علك ىريول يد مردصا طفهالم نادل خد اص من اعمل "ضع د موق ىف عليم عافتس فن اخ اضع كب ابل عرس او مسد مد تناضر ىكدب قاطع اهني يذلا يمر او وصب  ىلَعا ناب ريضد ئطاف_ اصح الط نتونامد ضرلاو يعش ار ضت عد اضرو وراس ايدومام نإ نص عكيسصر ؤنلاد اهو نم امرا رمال سي ىلقت كا ءايحنولا فرسا رم كعب سم ان هدو
 ا لص ضد لك دهر مكذعت اطعم رلزل العيس امو
 ضرع ّ اهنلاو لرل اوغر هللعر ربل اوم و ىوص (ًفيرواراذ ىنلا وسو م[ د / نون بك اضع لم ا مث سون ىف عاَعسل اود س ريججأع

 ي8.<

 را ل ل را
 قلو 0م 0 اصح عنا 1

 مسك و يسمو
 بزراعفولاب

 تلال هدول مس ىف مرت ىلا قير وص نو
 يرو مد ملا ىلع فات هس ارز نك 00 هير ارا نكي دلو هأششسأ ريا ر يس اع هربا وئام ريال قاف عةسارمام اع
 تول نعرض مفر رو كلوي لن مزار ناوفونارل ١ انس نرأب نارفال ام سرزياهمهقم فول سرفلولاف 177 ضروف ايوا ئن و لالا قلن
 مدع 'نراسملا منوه ممل لاعت /اعاهوش نم أ وأوس نجر ملت يطعن ملازم
 دمي يقول نحل كاولا هالمره ماس 00 ل !غام يمة هو مزن 'نآسإلا نمد مال ولان ناكر
 ا 71 له رس واط عم الفلا د باقر ال دع نم لائلومي سس نوعان اب
 يسب لزم! ام ودم سوا هيعرم وأم  اينئلس هيو مغ قياس ا

 م ان نوكأ يو امرا ناسا ناظم دك اهلا( أنبا ذل امهات وعرلا هش لا



 ميصسع تب ع حتحشحح تلح ب
 نا دووم رم ةقضصلل زب نفر روعسلا وو لاقل روكاسل ايئلزهعزلارعاو

 دولا الضار وبلال وهدم عمي وربع ىوو عما اناهز ويلهم

 للش' قرشا نيرما زك ليل /ليمصس فبل مهر ال ِْيُس سو سفر يلا تاو

 الص/ملانيار اع نم ءاجل' جب منوها ابي ' فايل سم !ايليه ءاكصأ/ى وم

 رماه اج راس عم 1 ٠

 لُصاضلار ف فيم للاهل ل ضد نمل هئمأ نيس فهيم ال هلى عال هرلاو

 هاك كول'يسرلاو هسارعب 0 يملا طم مل ابارك نيم اعلا انفاق

 مالا 2 ك غال م تاراطك ان او هصاطيش اف ايضرلككر لإ من م 1

 2 /يسالليمالاد يلع هامل الب تا ءاس 4

 0 نم امها رايقو ب لركن م هبراسا ناناوي تار هل ايفا جيو
 اماشاوضن ايزاعا ءادعت سس 41 انا بسن لل مغ اصنس

 ىنلر ليم الغكاو ب لم قرشا 2 نشا كير ابع ملا سمو هوو ناكداعم

 نام ووسام لاهو ناررطرف هسموسو .كاسلا ضن وب فلالعإلا قرم تمد
 2 انه َتأءفو

مط اور قدالوتصملق 3 ا نيل لج وحسام
 رباك مادا هلل م 

 ناو روزا او منوم نيل ماصم تكا لرد ئيطاعلا "اشدع ملقم عمل اب

 ايلا كعأل ضولو هاه ىف زو كام 00 سلم هانئ ار

 نول دف ارك نأف نامل مم ل ده اه يكد ملل لوسي ل يعول ىر اهترعا

ا اة ف راهنت هاهنا يرظ قدرلو ب بواطو تاه
 ؛ اونو 

 فيفه تاع برر نُشر هيون محن 2 علا ةدرإب

 علو رلىعلر 7 مس راوتولع اه دعيس :نضارطن

 اعور طيره ن او اهيردصاع ربل كو /ر ام 0 را را

 لوسلا امن 50 لومي رموبص ترو دوبطه وأ كسا دفنا دوولا نم لو

 لصقل ذل اياصماي لمان مافن اب اهواي ناملرمتولا يملا ةذو لن اهداهرمأب

 للا نر اهلابانهرمأب بشوك ل اب اضواي عوض حاصد ابهواب غدر لك ع در اراب

 2 لولا ناسلاناصرإ ةعول يب اهرب نارام يس انشماي

 ا اللام م هبمأي كاز عرفو يه ظل مدان اما

1 ملا لعتسساو ئرهأ اولا نيعاداكا نعأمإب
 

 لم ااترف رنا يساعاو 6
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 منو لو معى ىل قل را عطس ووعسلا و رانا لوم دوهولا عمر 2 رض اني رس جل مالم هالصلا مدرع ئم 201
 لك اما رس سا الصرف ال مك يلام نوما رلى اجي يراك هز يدم فلووا ةاموولاىم لِ فوة دمع وال رحل اوهلاواع وم 7 ار لوؤرارام معسور تمم ايها ربل نهر ماا ه الوم 59 ئاهلا وه يل اب اضرار: وا هلا للرسم لا لاقط ءارعلا معلوم رمهلازمرف دوهجسلا او ضو انام هيرمرات را مطل ىف رظنذا نيا يرن نفط ايري عا ناعم ربل اكان لو ار تنس اعل ايفزردع نزوح قال خوملو هنوهم ا رم هنوهل مْ نهرو عائض انت عرفو ل عس نول نمد ليزا ملل لوب ريشا ةازمالا را
 (ىلس ار ورط كرا دع (ىنصإ يرو ئكر لو اناكامان نانا :[ يع افران ةيمكا ' لبس نويوليل مثد ومنه نيون نادانر 1 0 رالبملا ديل ترجو
 رانيا رد تب دلطالس عم .ءالضاسب اعلم كوت ى نا الااري امص ورلو تسرب علا اى ميد ىدذ داي امسك كوول م ىزلاو هو ضاره ل لو قطر مكب عي ربا هيرو نيكد راخرلورو هنأ
 امرا هني د كس امهطياطائ كي قافارسنلا هاكر برس هان ناكو ثرض 0 هذ ناب يتسع مظل قولنا يرقد همام فيذلاسا قون اكو رز يراك سود نين ال الو سال اكل ط ل وبل سمسا يسعنا ان ةظنو ايما ناكرنو هل هن همن مج ١ نأ رقنوفل هد نإ نك هلي امرت رف لاض لاسر ل يره هلف' انيس سال عاق أنيميا يلا عغبنم

 (ردس رع اصر ادكرض عرج نم سراة دمويدبك 3 اكره ما ناك ثغر ههين هس هدب .قرللكلمو "قو روزمأي قوُعِلْرَطل قيم هلا ارلاقدرولاو
 ملأ اضم ا رن مانس عم ةرصالرازاناباغرم صوم اعلاه تير, دزه ولع تنل اجامل
 ماكو ذ فالكم دور ناهد ترو بطل ماد اى ررّملا يش ب ف يح الا دس 2 اطنسئافر بخ 2000 1 د لاسيما 4
 000 ولما ناسيا يللول و ضم ب "يفقزالرعكم
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 ا ا ب ا نيس ا زل ل جي

 عصرا فزاد قمل عربا علا قإ عل 599 ار هو اهرر امو ]
 فز نماهأم اسموزم نو درع ناهد ساي ناسا م امصصاود لربح ى تت

 كلا لهاساللاهم لو ر اهنا ارامم) ليبهلاك انجاب قي ضان قر مقا هم ىارو :

 اولا ىتوملاى راهبارما قطصلإ ا قام ملسسو أ ىأوط رم هنمل نوعا لات

 سكي ىراوفر ىاتلم ىضتل لنيل لاا هلنانشللان نزرافا» هلهلق نع ماقعان
 يرعلا را عاتالايثم دين تل نآل' ثمل قلنا افيرادكتبنهد نرل' ازاي ليه لاق
 الاس 6 عمي نار عه ماهسليقنبو اورو ماله ماى
 الدارج او عال ه شرع نال لوع هرلا نأ لا ل ديم يمال يره انك "فاد
 صلا ىلا ايل ابا ءانم ضف د ار كور ىف اظنإ اعبملئ املا الو
 بلا نوةز اسمن موو سه[ سلا 7 ا دارلل ين يوي اعم دال ماس لوما
 ىعر ضال ردو ىو نال انو ربه ديرلاب يهود زيهم نارلا هلو غ
 ليلا لشذممف اس لرموع مرر يمال لطلقو و ىراشلاسإم المصل نارا الكي

 من يصون بلا لاذ سو .ماركلا نيتلا وأ درامد روزا سل لش ره اماني 4
 كاره ملإوو ل ككررو ذ 0 داو ايس ا قرر 8 :ابرهر واول كم
 لاك يش مارت لات الورم ضد ا نأ العلا رسل
 لقت العال, لسرماسس لضعأوول ازور قياو بوتس ام لوك يريع فلي لوسرْجأ قيما
 5 يلفظ روز 4 يسيرا وقس مناعي كر ف الابعت مار ل شكو

 م قاع الئ م كانو ءاهاب عوف دولار اعل عوقب لارا
 نانملا راي هيا دس هير 0 لمعصر هام الزم لد ىد اك قم

 ارا روع الاب . ارب هالوطراحلابو لائاوفم نر يأب لا نقاد وفن دلع
 دابا نيني بوصل تن ب يبا دال ملاين 1 ان السل اقن هسل نمد
 .وكش ان ناو غن اع اعرع معو ىتمأ لضتراناعأو ىدضل ىلا بانلات
 بيكم السزل قود هما 0 اركرانصتو لرسرأب ولم رعدان لفلان يفانانات
 0 يبو نوره تلا تيه لقا 0 لدا انيس
 كك رع رولا وز له ناكر ان فال وابو ىقعضدعامنا نسل قال ةم ا
 كاعلا وك رس هم لزم ىلإ ار وفطمل راع نا غل ناكام كر نرهلا الف د
 ) ايدها نافع بام م التاهل قرص و هلو امل مما مدنا لارا ايكيا موي اواسمو
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 هحعاقلا ٠ ا
 تاما لامزلا ضد اب كو 7 وأب: اكيلاماساب بك ا( اانا 1 2

 يقل 1 . ملا لصعلاب  لعتلو نآ لامك "يضل, :اهسنال نس و تال ايداع
 لؤرعلو . كرنل مال م نامل ىداحل عم )ًى 0 ءانخ كوب ئ ا |

 عايل امنا لقا ايلوالاب ناشرلا تارا لالا يم اهعوب طم هملايا ] ١

 21 ا - ةوصلاز رد |
 كا لأ اسما 0 انلعلو ليوم انو ماك نيل اصدار ناب ١

 0 فموي اوعدك كيفان ماضزر تاب نئيشل ىلا يع نذل ةراهسانثر ْ
 ا اسمو اننعاطهلدرو أس نموه هلو دارا ان يمل رو لك 10 علا 8

 ؤ سيلا زمور هتوطمو انا در |ىمطراو و مسالفإلا املا انعماانهت' و ا ا

 0 هيطملو كونلا هل لرصا بمرأ عا صد ناط از مانكو ان ةيزئاواتف سم
 00 طافت ابولر بستل لا راع مو انا انابهن فطلاو ان 8 'ء
 ْ لاصألا, ورمل هيلع اابال ف سوص نانملا هل هطواك نوم را

 هليل اكن مدام نزل اعد لما ركل ظ

 ا رو دكر وفا رز كي كه وقالو عع مدرب بيتل هش سا م
 ١ مور لك اضع و رام اب هيف كول وناماعماه» 00 لاكي كرا 0

 ظ 2 هور لانا هاف. هرمهز ءاتعا/ رت تدْخ ارينا اها 8

 ا يتلا ريئرلا رع ةريصت اياك :اعي ان وس انلو روصو اب نركتن ا عوه دلاط هير نانهايهو

 ا نا طلاق (فدرس يل ا يفلت قرأ رخلاءاغام) ْ
 .ولا امو (: يضع( انهي كار لكم ام اود عبور يقلع عل غفل 0
 00غ سا ساب مب لوس اطير طولا هنيكناوئاطي فيد عع عن الار 0
 طل لف كيتلئخر دو ركل ماسقعلا عارلا م كرر ناماقمابى ديسك ( كر امام عئبشكر) /
 يرق ليمئاطاوا رولكس نيو تسل ماقلت 1 يرو ع نادر ام ناعم 1

 فال ىبل نزل رو م ورمز ١ لع اع ىو ااه يكس ارهر ا لمس اسلاف فقر 1

 ب ىلع ةالضلا مخك ٠ رق لطم لص لوفد مش وكل وصزا امل روحو نزلو ابا 1

 "- 0 0000 لآ وصلا ذع وقر اناد نط ماقمو اهنا ', رورلشتملام لأسر

 1 00 يرل' ىراناكيف'ام مامالا م هوكي اصر اي مراع
0 



 بلر قولا عامدلا نر لق موهسرلا ب سم 00 مالهفسفا
 دايسسلا ىلا لدا ةرغرد د اعل سل سر ةمال "لم كلذ مك لد ورفع انو
 داس بارك ةيموع راسهزلا 4 0 و يول لراعلا'عرؤل ان
 دقت يت لع اماسي لس هيكل يل اش همن كواع كسا
 هناصاوو ورميت ماس اههمو ىعالاارل عَ امام ام انو اشر ها
 كاكاو 0 ًاسمراوش ناناد نكتار هاصوك ع نيلاقيس لذ املا هلام ا
 و رعرلا ريوم ل دلو اصر قرراع ' برص اك "قلك قولا رهو وهن لرس

 لامه لف ”انع ىلاع اضف سكر ياعم, م كوقشياواوع 4 ي.أبل' عسر اهم ادم
 انا زر لديعرحت ار لول ع هم م هيا عت ابانعل فرك هماكطا يك وتوم
 06 ناينلار رسب أساسا امل كولا ران قرر صراع لك قاوم ا

 .ر اسرغفافرلا منسي انزل اه تير رمال درر مالم 0
 يل ربك طفلا أر ةلرصاوومن روع و لورا 1
 لبا ركل لسمك لعاب نمو قول ع 06 مااماورع للاكل
 و > هدم فيرا كرم سيلا هاذ نمسا ا لمت رابزت ل لاف يمل رار

 نا ضرؤلا اهدار نهاواف ول مرت رضا فا وزعت ةررم ريلا ركام اسبو

 هيي ل ملاراملا عزل ام يرحل وعلا ور دا. كاررحلا اسك مد ديلا ير م ناقو
 (لفسزلاو جاما ( اًييلرو سا وشو اسراره لس

 3 نالوا لع قارب وطن يهدوع مامر مدعو اضيف لامد' عيا لمجر هنءةافد اتنرلا تيا

 اسس لد انيق اقم انياول الط بتاع ةمربت الب ببا رسول
 0 كول ساد ماظل را اناوكو هلطتىإ و نه ' هيافع مت هاب 07

 2 ا معرلاو ةعبسلا لاك يرن ع وول لر املاك اما
 ,اك 2 ليوعلا نم ةلقل هلك هراصار طم رو هديب مك طامص ريعاطس ل

 0 اسس اس دولا ياو ولا كلغ نذل لاينر ى أن بها ميس زول فو اعو للاصلاو

 ةيلفل للا» رولان اللا دماغ ويك هبوس راع فرط عرفا نايا اهي مدصام ءايعلاب
 اس البف يونس ارحل اجي رامز بكم هيل لا ةئأنك رز مز انو مورق يكل
 / 00 للمال اك ماا لا نئافلا دا يكقمل ميرغسا وا

 ا 9 راسل نون م 1 رن الهكر فل ذم مهنيا دو ع لب ركو اهلا



 لو نيكولا غسل نال ىضوزمألا كت ى' ميكا لاطبلاب ملا همس مضر مر
 ملأرسل رفا صاقلا هه هني صويمل بكو لش طأي مو موتو 6 ايل دعاو وثم

 وأم لمن يصل لقبا ب ف ا رووا رك فل

 . داق لد ماد َتاقوول'ي اس تاوكرلا ما قيطن' هلا ابغر فضا هيف هكت را م
 ب ع اطد'ىقنم اب مر هصو وااو اهوعبط نفسو ملا هللا فتك ُ تك

 هالة مايا عير راقتدلا مسد يروم ماءاف مطنش شوو هس رك شروأ ولا

 لورعلا هل 39 صاح د ضرع در مو هسدو هناهك رك ءأبو هير تاع مس اعْمم١

 ْش ١ ا ةرصاعد ملي هيام ع كل 000 انا لاح ها

 1 قاموللل عب يلا ططاحروكع رع المع راو دهس قلم ماو ىأ ألو اة

 هصوس هناكولخا ل! ماطلاو ,لملا ااهأ اعل الورد

 ا ابويعأب ايمئاعيلا اسال سلا كاصألارمتولا باص ةبون نان ع وذا : هل
 " ١ هشقارم اردنا ثوعم مك لولا إى ايوب اب تام اانم كلن مارا ظ "ا
 ريدعلا ير ىاص تاتا وم رررلل نم وهوا ر هلو ةاوولإ ضائع بلا دل 7 0
 اتكيزيبا جبنا ره اس ئفا وعنيف كووو ماجا فاص'ع كره سمول اهدا 7 11

 غبى ريل كى د دوهول اد ورهف ثلة اسانواهرعلل . ًاساكيرادا خوان
 املا نر دامح ايراد نم هبوللس ىرذ ' قيم اصرف بلا فوكو اسس لرعلاب 1 ١

 يا غار كعسم لاول ٠ سول مالا ١. هما اى ول ىلع نامألا للام 11

 نست .امالاباىدلادو .اراواخوبدياركام لامال الص" نينمؤلإر يول ليل اه ابق 5
 ماكس انس /, هينالوروزاديتنتل دعا هصدرت مم ايل هىر و ةنايلا ١ ٠

 نر وركلا كهل نا نئاقلادهس يكمل !يه "عير ماس عسألا نو الإ و مقل, 1
 تاونألا قف باكو تام ثهالاو كرف ماعلا مشجر نيرواهلا قرا نبال 1
 نرد ممر ام م قاضإلا كوك اًضأو اههر ره زم لول در تس و 1

 ظ كرايم وسام اهو ىلا نور واسب سال اضد ئرلانأرم' ماك عشق 1

 رولا مو ايزاعو مل اعار ام ل مدس يضم اموهع نوعساي و مكاايصاب 0
 مسا 2و م ايد ىلع يفرش مو رشس ول ١ يرسم اعل سامع حالا ههنا هريرملا' ٌ

 بقانرلاو نر امان الان 1 اوان هئاامال يار واك . ١

 م دل د هس ةلاولا هاوار و دايملا امى لخا ممطر اء ءانعل ىهعاربص ظ 1



 امرت لاهسل ةعانشلا نول قرط قوس مع تلا ل قسم مهد ا أو خر لال مل اهل لتي
 بموسُو ءاملا ءرام لمزلر ورك رمت لد هس ا دراشر رشا ميقا قوكر هنال
 مدا ميلك فويس ادوشررأل تركو مرسلا امانزد تيوتوب رابعلاو رايرلا ٌمهأر

 ل 0 اوبر كيلا وانو رولرلا كر نيَءابلى لعام وفول مضل ف١
 تي لولى امل "ل امك امزع مهاراومرعو سيلا سو ماسر هدم علأدرفلا

 6 اياب تعب اماصأ م 0 ا هنار قيقك لرقملا
 مالا افص لملابس قلص ا[ ايرئاب اسرع ايشاي ااهوامرك رابعا
 فاعف ما تيب "مش اينو ءلع كاهقسلا ينجح ىدلا ملال لو هو
 اعلم هاما و ان وخ عوغربطملا اص ,زاوصوع ناك انل' انو ملعت
 3 .افدس زو مايسلا لابثألا م اهلزرملا 2 ربامار مس كلو صارم

 ااتالوع ديل مولا "رس ا ميفأولا / مي املا زم ىملاعل ءر مهي ر

 ْ ل لل راس اهكضك راو باسل نراطم ايم نازطرل ىعابنلا ع صد ئلقلا
 هلهبل كاتم هرم لريار فردا ممله نابل نك اهف'د اسد دل كمل' لس امكن اس
 هدا دسار رمان لالا" أس ردم طن عهد ابمل رملي يع هتف اهسا»

 هع فقام" ةأضر لمعت رش اق هن اضم اهعلا هريس د المكن او

 نيءاسش'هفاطرع نم مرن هيعر ادم ءزع الو هصوص سلا هنا
 سوم ناسلّ قيام امج افم ل سيول ب : رز اه أم تأ اءايسلا نو اع ري ايرلاو

 فهلا ماو ربما الو يع لاند سدح, مانا ىلع السلا ةايدهلاب
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 ١ مزع اير ءامإولاو اولا 0 00 ايننولا نقد حمم فانلا لصملا
 فو ذآ موت بع رب مسرد مالسل ايعونل ا عرب افدنس امرام ٌيلكو ا

 ا عسعشل ل كاب هكر ؛امسو علمت“ » نم نس[ سم
 1 و ول ل نات ناو 0 دا هلم جر دبلاو
 وكراط ضورلا ناب ناصعا ع تغار هلش افيفلا تاقلاد
 ا 1 من رمد اق حن كى اعد تسود ف طللاو عرس اهم ا ىو
 ا صو هكيع متو انضل . دانس نم هيع عاب غاب
 ١ ارعيسراوا لوس ل يمال نا ' يمعم اوه ىلع ضر امانإ
 / | ل امجامابا تيضحو 2 اومرب نت عرقلش ىدقم رص
 عضد مولا نم ىع سْغاف 7 ايرل ع ررعا ذاع
 ا مدمر هر ارصصلا فم لعفد ان يلي ماول لمتد ىرلوم
 ١ و ليست |ىمكسلا رل ا وذ ىدولاو ديس د و داس َ نر هلأ ار) ىشن ضن رروت 4 اطير وري ىأض بهرلاو
 ا ْ عمم | ذ ىف سبل طرولو ضل سمسا ت تدر ىدلاوضو'
 ١ حدر كمي لد مل ادع بلر | أمد ىرسزيلكلا عمو
 ١ ظ عما لضم مان اج كو هب انه قوطس ان دورك ١ عر اتتع ىو نم مصب نا صدصعو مرق يسال ا و و
 1 هب افأو الكا اوال اًضَّفلارصق الوم امو

 / حسم زعن مصاسب لنا 20000

 هاساولس77صصس#اا ١

 رز اابطللللابلل رس ب

 00 مرت بامو نامزلا هاو . رنيوج هلاهر فك طساو
 ميمو ريل اىواد سيجد ماعز نرمك الى زلاوبو
 ١ 1 دافهلل عام 34 ىنرلم امزلا هكَم ىف ىدلوم
 / ظ أرمي ازعل اًكردع كف مضت هك لفيت لول ظ ا عصرم ل ار معس ىاذ وع بم ودل نم هر ب ظ ١ 1 عع 221710 ىريسس أد عرطس لع ساق

 ا > عملا ارسل ما لادبس أمل ىريلا هل ”اواع .لعت أن 1
 عيري ئيصفرطو كيل ىلق امو وكرم فاني نق ع

 ' ١ و ياا
: 
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 صا ىاسعامو لوصلْؤمرا قو دعت فام تان !
 ! عربا اقم عي اه ناسلو لصوت ا ساوس و قس سسو 0

 عطني ن لوسعم ىذلا اذاو اناو كومه راحل طايل و ١

 يم ارزلا تما اًموا بنل امرسا 7 1 0
 ظ اوعرس عيا ماب اسدلاو امر هضم 10 ْ ! ١

 ١ 3 - امل ىدممل هيو مو ما نا ىفلاو له زلاو أ ا ا
 1 عبرا. ماير تبه أمو سمت ا يع مرمر ْ |

 عاصر ئيرصل 14 أنام مولان و هههكردد اصر 'لوسر ٌصرِلَم اهرام تلدو ١ ١
 سهل رمو ىيلأ هدول تبع رش راوصر ميرال ,افدكا سقي تاهو دملابنو 0
 مم“ ىلإ مافرلا. سرك رضلا ني زيكانرهدل اعكاعزاعا زا "ا

 هناا رج فلو ا للبى أب امم !ةيوخ ظ > 1 ١

 دب مالا يري ارعبو دحر عض رالا ضأارصُماو 00 ١

 رضا او راو د لنا امو داس ة بح ا قو دص قب رص ظ
 نول روس موهس الاى ا هأعد امان اهدنا 3 ظ 0
 مدعلا دزه الد صق اموات : انمى ىان هما 0
 رو يبس طمملا تن امز/او  قراص لن اساو رن لاو 0
 تحيا ايوب ادا امو ماكس انشد سال وسر تناو 0

 شل ا ,دععوت ىأنل 111 ماهل صس رسولا مديل ىو 0 ١
 مدلول اكريصمد امل اعبطم كر ملو ءاهلاومرلاد او نمل ابو ا 7

 كدا اراك ىف مسام ودكض نب 200 هداك عع 7 ان الا و : ١
 ا سس سا سع هاد رو رهاشس ٌدناملاىر تيب د 3 1

 دع اصر رضاعو قو سئرعلا قدس مل قاد ظ 237 |
 0 [رخ ندض م ريسولأ ىف ,عاس 1 0 ٠

 سمع 10 ةرضن ىف لس زه 1 ١
 > . ريمه نع ثوان هأ مأو "تبدع سر هدم ١

 ١ اي ١ ,رعلا يا أف كامو 7 5 مسد ايامي ونا ارش ظ 1
 ١ 0 ١ ني 1غ ب اع ىل مصل مم ل ىلا شز أوس ال سم ىرعد ىاكولو



 ريتىذ لكورل ءلل ءار'يءانلا ص تطمع ىطصملا ةافدمريو
 ال كرت نارا هن اه وب او ركدل لأ اقم

 ارسم اناوغ ناداه م
 رص 'ديعي ناك مالا ل اقو

 1 ذا لاعيرم نايالأب ىلا اصلح ديمي مكش هداك نمو

 1 رعاو ذ لكى عر ود تولع همس ىم ربا ِِ اىمحب

 1 4 ا اا ايما ليم ا ىق لاقدفو
 أ لا صاح عم م مي اك كرول و صرتسا رولا مامن

 ١
 ١ رثو فوكأ مصغ ا طعود صولا ب ولث ىودو

 ا ّْ رقم نيكرثش اد ويظ تب اهو أذ رعد رتل لها مناف

 / ىرك هىفوع سعت ّوفط رث  دفدو لوسرا يجن ماقو

 ١ ىصملا أ رسام سن اكد ايىططلا ساب ة ع ىضماذ
 أ نمبر صن ىلا او قب اهنعو ركاب عش نهاره امو

 ا 71 ةلملاو سعتلاب ةياد ضرب اوعى رابلا مل ىدجاو

 1 رو بشل سواها اهماو مر ساشش إو هخ َتْ اك مريم

 1 و تيلاىلا صو ةواراص نأو ازماكرش هلمول مْصْكأنو

 ' رشل و زيؤملو مكاشزلاو مانو نم ان زيفت نا ناجسلابو

 1 علا هدانا موف ىف العجو اظوظودل ةصز ىف انرثيو

 ا يدا اًضااخحو  مولس رول ةدلص مدع
 ! سل و مضولا تيداها ايلا اصل وااع ىقراو لٌرلاولع

 0 ضفلاز عاملا انيدلا تما دايو تدار ذامو يمن تيزعامو ٠

 ما اناسطم ى امو

 لرريزل ربل تأمر

 ل مكوك نام سافل مراصب نما

 56 يداح يي ربو ساونا موا ىوكرذو ىك

اموري ماعلا ول رئلاب دص وسيف ان اىضقب لذ 0 ني فند ىعافطع
 ١ دعك 

 "نب لوردع مااشكاو . ماهي لوزودلر علا وس لفل ساره اب ىف مر و

 ا انساوئيفطوداملاعلا  .ططويع مك رجا دلل ملا ولسا ما لنص



 ا وافيا ست ا ّءلعر تامر دباي قلاب هلبجد لاجبايسأت
 َتدرماوكَد معلاساو رسل عم من اكم تولغرسو قشاعهل ناداه ىبم
 ا اوبل طبلاصم تور اغلاربىتعا صبا عدم امدلا بيب
 ادوو نركرلا وأر ل ميْساَص امك دعب سأبسو ديرك ع نيدلل مدلس ١
 را دب هوهرامأرل ان اص مرتو ىنل افصس اضاولاق رصين رل ارم اجرت
 م.ال تراس فوم رطل ابل ف صو سريرك ام اقع لاه ذام
 راو رشم عربى عي روصو و الى ضاضا دارطب رو ول زب امرهم نع
 ةريرصن سو ىآر مل بزي د مع قوق نم سالو .هدايادوبج 2 ىكن مرت
 رطبا و رب ىكضي مات ايري كرلاوفا در رمكو' عادل لذ انس وكي
 اسست م اقاعساورلط ”مطلل طلو فير انام ىلا رن ىلا تفنروو انْرع
 راق م دركاب رزملفلا د اويطارت لويز اليك عمو لطزل اي تكا نيدلا دعب
 لا قعر يااا رهظررا أه يلع عالم ف رس مدد م ورربلاب مهاناو
 76م الا اوش بد را لضرب اراوصا نا 1 او دال وسر سمانا
 ْ اوبس رف هربا .ركذلا طعلاب ملا نوب او يؤم ا» هير ظيشتساذ
 ' رول ٠':د دب ىلع, دز ان يبلى اباوا رام 2 عطس
 ظ اص وعفو بلا ف فاو 0 رم اذا و لعن مذ انمأ حض أيراولاق

 ١ مدامول فوجب دب هاف 2 وا
 | ا ةقئارط رصو ونال تايلاند ١ وايرادساوكتو هام ريع أمى عر طنعد اينو مددت َنَعَفسوْبَو بلل أك
 00 لسا سيم ليفتو 0 قوما سر 5 ريماس و مطرلب اخو
 يور ةورتدهوب لاحلاب مد دق ل اققثادصلا امل رع أرار نايل تود ادول
 ًاعنرا ناعيا لك فا و رظسكابو ابنها برب ضد "وتو :ررلا رف هداضاذ
 م رغئدرب 111 لتخ راو اطغ ماوضتا ٠
 ا لت ايغسول دع مالفا اماه رجدا دامئفومج اه تاني كاب ارم

 | رواج مادا رهن او عو 0 مروي م سلا ىف 0|
 1 لا لعب مس ودل ا مشل كش هو مو الما ع لج
 0 ا أذ مربع يس ما مكر وج ق رث مدرل و رم' اماسي اريوض يقسو 1010110 ا



 الي اسوانرالرمزو صم ىلا وذل تداعت ينو وعسل اكل ىف نعي
 وبلال اًسرار) نوكرثملاو ملص هنا ركاسا لفسملا لص عرش رظاو ولا ظ

 مالصو م اقو راندلا اس  رصلار وبار مل هولسول ماك طس هلولطا تحت 2
 ار افشل سم طول و طرو رمل لجول ليرع مرض وع (رج عشر الو ظ

 0 مالسالا غلو مدل اول اضدو ىئانمو رخ مسا تاما

 0 نراك دفسو ىيادعت ىتأو نار ىلا ى دوه كور سرفدلا نبض ذره
 "نر ناهئساهوام تلفو طلب اامواسرلاتءادام اهلاوم اضر امو لاردب

 اذا رعوارد ان ىجصورعت لاذع اناجروانرسو انازفف ىوم
 أبابر مم مصق موعك ل ياهو ان امنع ': ايبرصل نع احرص (هل 'لومنعمو

 انرنما تور اهرب خس (هدحت ضاع اذ اصارئاوطما يدرملا صاغاملاب
 انالا نزح فاش بولو ف هوزوتو ادا دع عدلا ىريو لس ىف بكار

 افاضا رهاارازا نحر ول قبس انآ(: :لارهج لع :_عارن تعض اك
 انانلو نمعل اهب يرش قاطع. اه دل و ايلي اكو .ايوط اصل رم ليس

 هوفر ردو انتر ا تايسسر لاض اناشك ا در الااسو مرو نادر ول اع
 انريضت زوعارتو لاهو ثوان انا ترعداراث تهور اجدلارا
 ام ان رتاواج قيد ساكو .اناصزو تتقن سا
 ناهد ترصخاو ىدقوماب لصوت اناصذلات يش رقوفط؟ و َنْمُم

 انج وساقف دونم صولا كو اناعش هاّمّشو سس او سرك ىف اف

 ارريريكاىتدص تعد ان ان نظن اذ اص نزعل نزع تايب اهانر وا
0 
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 0 أن ايف انسااو ارا امو فها ام أئاومو ان زارس ان رت سكينه

 0 ناو نام اهيسئنارتاص اناصوو.تانايز اهزهازمطت ١١
 0 < اهاعيو هساعم قوز لماحارب انامروطل فاس قارائزرائ ل

 اناضد اماكو اًساعواباو انارياداهاشلاو اهأورار انهو
 ا أن اسأع نورزيرب راتزلل مار ىوقو (ناامومضانب ىتام' عقد لكو

 ظ انام ئاناعسا ىلصالا اذ اب اناعرركر عد ىاع معد تقف

| 
 أ
 ل

 ا

 أ

 ا

 1 اوس
 >سسم ا ل /

 1 "0 ٌآ

 101 ال تما 1
 007 و 1 ١0 ا

1 _ *« 4 



 نع مابا اذ ى دلوع 00
 انس ل اوعولالرج يطع
 اداص َافرُم امب راش 0

 اناككر وامها عدن رر عر اسعولا يو
 ان امهرورلا ماسو ابيرلادبو ماما

 اذ اعاو ادم َّنرم قددضاو عبطرل
 / انامرارسا 24 لو هرايز م مصي

 انوع ينزل عان ' نييمؤلا عا

 اناهرق لاشا اريل همام اطال

 أناعصوا ثَيذ 0
 امك أ ف :امصس ردر |“ سك دن د

 ادزعأو ار اضرا عكر لها كك 2
 أدايع سضدنوم أم .اجاب دي دس
 اْساَيَم رت تاعيكر صراع

 ا أظ مساباتك رسائاصو اناهرنس ا درع نآر ول اهم, لانو
 اراك وكدا نع هبويصسلا عرض اناقزاو ام ادا عهرصم امرها
 أد امهاو ريضورب ىكاب س اضرار أن ارضرد تاجا قلن معن مغ

 أنالوم ٌةردص مللع مع اشولا ماما كاذخ رو صر انى طوال ماى
 2 ءرزونح مى ؛ 0 ' نب ىلع ام هس نينعؤملا بم (انفراف عل

 لك و عصور فحل اكس لس الا و ىلتككا رع ماوصل لس
 لش س قاشعلا 10 لق سرك هلأ ذ د دو اصراك
 لمسلا يوم ادا ريت اذع مص رس لظ لبل نصاب مر رس
 .ل علا نور سرا هذه مدبر زلاو أكن مي دالا ىفاص
 لع ب واس اماعاك رم انكم م امرس قرطلا فري
 لضز سيرصتشام لف ريعا ب ئ نصو نوف ىدثاص لاحت
 لعل سول ردلاضصرهمت ١ لهو ١ ترئارل ومس اكل :

 ل وه ى هاوبر وم نيعأ تاس م عمك ص هديشو
 لّصملاب معلا ىبب 0 هعش"ى قاع سا هكرانت
 ىف وهو ىف وق رك ءهنوزفاو لهظو حو َدقُسع

 نوى نول 07 هسك ىف ىنايللا تضف و ظ
 لْعْس ف ٌفنع ىدحن أ م تذد يوسع لدزع عفن ا
 - لكب مر وفا ى وحق مع ع قيم ناولسل اىلا ليسردف
 ها ءاراس فاسو مشات مروي ضش ءزرع ى إن
  لمقلا مح رو ضيصمولا سمج ماطكال وز ٌصعع وو

 سسوس سا
 تم د ب ريا اجرا



 2 ا 2 2لشسشسُشسُسلللل ا ا

 يلع مف اما اص لولا ور 7 ةورعلا ىذنف از امرّمل فش

 لسنا هوك ةاصر تو مدهسسولا ةيماه ىيلابسوب امان اره

 0 ب لول ا ئصرع اك فيلكا ىرفلماخٍ فسم

 لّصَسعم ل سس ملوش نصل لع نسف و عيوالب ةاملا عش

 ل لعسلاو ُثيللا بلك لهذي فر لل دصو ئىط ام قر ًممصللو

 لمزم ثنولا غد لص ارامس غرب: ىافروغ ةامهسو
 وعما هزيسااب ويتوب راللادسالاد مو

 دارس ارهْرْماضاَو الماىرالو

 قا ارمصع 0 لاصار م
 لطفو سائلا هيب عأش اهرذو امسنل نضأيلاعز انعلرل

 لورلارصكرلاف ىرولا عكودع ع َترحيىْرلا بابلا ولك رض ىف

 لفسرم هاّقدي و دعاسو ارض ادم قرف هاعد د مفك

 لسراو نر دمولا و ينل ف هدي رس اربد راضيا اهو
 لسحاضاصدو عبو يعن لقَسِإرارلأ عنو مولو

 لم ر (2ن لص ضرال ىلا ىوبم داعم اسأك م سمرم هاقس

 لب دل! لاعلاب ةريشلوع ةردصر لا انااهزض لاو

 لّسفلاب سئوْرُح ٌَةْسرملا لوف سس صرفها ال 3
 0 مو ثمل م لدهو امم ةمزبب ى هر راقد ب مدو

 2 يمت وقل مها ىر نوعا اصبح ماق

 2 نك فاح اص 1و ذاع ابل اكسلار 0

 لهطاؤ سمس اي لَقشا دنع  دراصْرو اىرتب اهلاهو

 عم بركأ م ائئلا مون هدرعد الو و نيكرشملا عوت ايررلو

 لس ىفع سار لصربأك هس ظوهعي الو رعي رلو

 لعساو لاري ولا عرامتمىنأت . مذ أمي دُس سام ا بعص

 لمرلاو فاغاعكأ ىو دل اشلالزب هيمو قريفأو ىضر

 لم ايلين !ىعحب ما اب مك ءاسمر ضرر ايدام ا»
 هش ثول لزم اهلل ١ هيلا لا عسصس يس



 لص كر ًاضولا صو ضرك انلوصر اهلا ع تضر ا
 ا لاو ىعل لمه لبو او ا ععس رلث عرس املا: افدكأ مافو ظ لولا نلاص و ىو ادهرهاصن كل وسر إوضو مولعلا باد ١ ووو عرسال نع ناظاسلا_ى تاكو لوبإلا هت هور قلو ّْ ١ ا لا اهنا ١ لهرلش هلم ممل اما ظ 1 ١ 1 ىلا ساكو ى طممو مول 1 1 لأرض برأي "0 | راق الهرات ضسلاو ميشاو 000 اك اهو ءاسلابو 0 ْ لرب سرعرلا مدلك ميلا 7 ُز عضل ملى او يع ١ اه 1 لو نزيرول زها ناد ىلوم نيا هالو تنك نم لاعاد ا ١

 : م مغس َّسَق رثااعو ادوهوم معد امونرعم ياا 1 لمرلو اهوب ةزيس ولاني. مديصنماعد هارد 1 لبكاو ليسا ى امل اواصخادع ل اًضرلا ىلع 0 ىلعا يلح - ىح'لومطلا 7 / نيك و رق و زل نألول ا 1 ١ لكن س افلا لاو مد د يردك 1 ا لصاو درئل اد قس أف لاغو رك لام لير جو دقو 1 [ | 2 نيف م برلارهال قرود بم انولراهدلضو ىبرتو ظ 0 ْ لت ىف هاوان نم عصاو ىلته . امدارهول اع كاب ماخو 5 4 إ ىو نيا ععلاب مو ىلا -هركمرا ىهضرالابرزت ظ ىف راوصلا ارم هؤ اراو لص ملف و لدع الك ماهعا
 رلط ىايذ عائم ب مهر حاضر ىيمالا امو 0
 ْ 0 ١ ةلرطو مْوس املس اصفار, اهدا 0 - كباصم م الك لا تو قطو لا لقد لإ 0 نياه ريف در رو بذيل ذكروه قوش دش اكع ظ 0 نك انه صدره لمؤت هللا اسيا ص 0 و شرور كيءاوصد مساهلعان دمع مام فرز شدا موب ىلا نواس اميهو 1 3
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 0 هنن تطفو طم اهديرص تنا شاع
 اننا ماب ' الضر اياديك ماللات ٍ 5

 عفوي ىنمالو لصّى اعاكدبس كرواخ

 للم تربع امرهدل ام ىف صرمماضر كيدع
 يا ا ا رع

 - اممايولى تؤم نهيق ال عمرل او « ىابيلفلا فل ىوضو راض للنمو

 لو انعر' ىدالاد يح

 7 درراىل موطأ اورج بدلا قاد , رعآو ل ها نام سلا

 راو انؤلا ىءاوغاو ىف لداوعل نفس رس ٠ ركل دسالا اع ا عد

 ساعاول لاو اوعلا رث نارك اوصنل ٠ رك نفى اساوضَقا قياسا امهو

 ا اا ,ابيظلاراواعوط اذن رسول | انو
 ا

 ايو ار ىف لمداو امرك ض اند حبي 20مم

 0 راف كيلوا ررْضو ئدضام ٠ نو اص ارنا ل لاف هءًاروزلاو

 انو وعصلأو بص اذار رذ م ادن اربط هرداه ير زخارهد م هول اا

 مامق هلزق ناف كبد ب و امراو أو د ه روكا ومد اسكا روس اصغو ىوتسارؤو

 اقرب تظاسص 3 ناك ا , رب اصيح ىف و نيدع اك دتيقسا

 راشاو رماوغ اى دل ل بيوللاديلو هرصان كش لازام ىدلاب كوكا
 7 ف قيرصتلا غيم .رئمأث, ابوهم الهام لم انو يول لكل
 دايلي ى رولا يد موس او سمول دا ا 220000110

 زءاصوفلاىق 4 تا نيو ا عار وه“ فى اكل اقرا تلعن مقل صاصوه

 رياودلا ىف هر نداك هقدوىرضن ف ماك ء رض أرق مر يش كا ىف دروسا عصر

 لو اف سانا نب مميش عمى هير هولول ساس ءرهي را ' ورم لاا

 ْى او أرب بان ىلا ماضي شام هرب زان و تابرانلاى  ىافيوم
 ض اطراف هو مس ع مدعرعول ان ١ هكشو لق اًملارب اي دس لل لوو امك

 اشر و ليّمصلايشوظ أي دل ارواب مولاضاصأب

 كلك ليث د دبع هدد اناهاْو لود أعل هدوم لمرمل صأو
 ٠ . نلت اره عّرتك نام

 رض استسدم اه اًصمر قاغردقت اروط ةرمازعأ لروما ىدبا ب تبع 0



 1 م امر هارد لد رهاب لو انرلاب لام ىف انمار ردا سكب ىوبأ ]كى هارد
 0 طاع تاعاودا ىرمام سدرك طير اضلاكع يصل | 00 رقاظلاو نطؤيلا انسءآش ورنا وبات عبو. ماصيبا روب رج ىنلا واه ىوس ىلاع

 ١ ريالأانو عكاوهو ىساقاان كربلا سامر عر كف ا عاق بك تاناسطي» ١ يااا أ ردت ديس او لبص ليد ى دنس ارد اذ عسل نيرا آسض لع الا دس ىلا جرم بلشو < . 011
 ياو لصور سا ىرلل اطلس لح راضي ارو تلو لص قف كاضا ضررعاب ْ ٠1١

 رص ا جيونرل ا ع نامل عم تس أف (مقر رهاش ره ولخى د و ىكام طاف ترتع 1 ْ

 رعأس نررم ىزيلا نم ترصو ىرزضومو بعلو لاما كو من تمل اهعت ىلا يصول 1
 - دهأم ره ّءّرد لدن درو ائدنش املا مل اه يدلا :ًايط لوما َةرصُت تدهش "0
 طياعنربب نوضاكا عركو زن اطراط نم دم اوفو ثراوعل'بانرا مقا مولعل ارك ْء ا

 ررر لوملا كسا خيل الزم مسن لقال ا مند دعبل دام رخو نلامسل ماهي بع ىعسو 1 ْ ١

 دساه لذاو لوا لك مازرالاد يس مك نافلة رداصوىر ارت اه عد اكدت 1
 رد اريغلاو رخل اك يربلا هاد احس ىطخ .دهو بول يول عم ١ كاس لمدير ١

 كَ

 راقهو زيادي) اره هرصمب نو سياف .طالوابب مانال اظن دل دادعملا نعلم
 من اورلا علت لص رم (نلم١ممك هاو دمنا يللا يسلم اص مد غرو 0

 ري اوملا عامل تس كرصلا زازا ديان لاو رطتم مءاشل تا دهلو
 درام لكل د أض ُسللاو ىقسم ا ماسك ضو رئاسي مادإلا تيد ترج ل أامرصدا ا

 أكو امضنلا هقدر س نأ ررع ى الوم مسار تورز قدط كنس دقو ماضا اس اه ١
 رع ادارنر او 'ىكر و مدلك راه وتدل اد رهو كويل كالت مب ول ذ مهن أ دع ١ 5 ١

 دع امادغ الا وعمل نوكن ليلا لاساو روان موك مصناو هل مدع عاف "1
 رصأس رس معتم . اهرلاؤشو ماقام دياقرثرل لوط كان اصر نازتع ل اذإل 000

 لير سوي زل اقنءاا يوت مدس العروج يكبر خسانتو 2 0١
 طاطا اا روتر رجوع نص املا عر اوم درع اروما ولنا ادت كب هللا

 وطور لافو ,ثو ناز شارو دورس عومي سعر ىف تنكرت وري وف ىردوم ١
 هامور ع وو روراررازا قزف د ىطوعو روصم ىرلرعو قامث اد عر ل

 || 5 ةلعاقدرهرلاو كمورسف روعالىنامو ىامذو اسس دل هس ىلع ا
 | 01١ ءرتساهم ولعت لع .وععَتعْواو روركلا يشل از ىلا وعصر زعو
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 00 روماوع عدو دلز لس ىزع وغ قكبككو ارض َنوْرْعَرو و مورس نع دق

لوث كبد ىو راد سلع روض ,لغأرو
 هوط علو صلر عرم قامو لام لام او هود ى

 - دلت رو هرب مبلل قع هزه موس امسر 002 ىلاطماذ يل أطو

أمه ع اضن د هول تأ ون نم
 00 وشر اال ل 

 موس رولا ةريذن

 .نرمت يسذو مرن عل 'عرم أب ةطعل ا كم هو مب عال داعش اريعلاو

 ووصل اىنيلاأو ف , د اه كلوناو مر يل ا و دوصق نص ناكر

 ىك ل وأ ايس روكا اذك نا ضرمركدلاو ريكا عاب كباب ل

ره روكاول |واصو انانضو أسس سووع
 دهون ارا ذرول م أشممرلو رب ١ أر ع

 نضع واخ نوع وكيت لضنلاو اداطملا نكت ناو تع لاب تيدش قاوم اع

 هزم ندم يح أند ام در ثيل بي ويمر خر هور اير
ل ىلاممرترو ارقو وتو رو رس رع م رلدأكوولا

 ىيروسواو ءور لوعل ل2 وس

كرا ل لتردش ست ىدكو امرعرسإ دق لضساو
 لا يل كيلا سان كيرف 

ب و رولظ,رمول) َتناو لصص فس نرأو
 ار ولوشو دوغ كو ىف م مطر

 ش م

 ءذروكلا ف مدل اع ى) 'ليئوص مهفلاىاورو ريف كان ان ادقو روتر (

د قي اود الملام رول عي اضن اول لن اضولا امو
 "يلو هوما يسر

 ادب ياو أهم الم سزرل طوكو د روم هولرت هكون وكلا يللا

اما ذل وصقل اداب ةدلصىسالع
 فسر ١ رغل معارك متكون ربك ه

 أسانعاد هأيف ١ هاصار دس ابرد مو
 مف قرعاي ابل تن

 ١ لهو رلو قش رس ذل قفا ىع مدصومل نكرم تليها تاعا

 هَسخبو بل اب يف عز هراباىبؤاو ىتملاف انؤازع ل قو انيصم ع

 راملاو نطينلابو لهزلا

 وعر ميلا ةق روههش هبا ماقم يرق اهم لاف
 كسي اهو روعرم

 ناهرشاب العرلا تدخلا ما سرك كراحلا 0 د الاب ساس عع لان مننا انيراص

نوفحلا ناوزلا ريكس او املا قوام مرلؤلا ردع ذل
 اصول ىملا يلا ةيانمن 

 كينان ريم ميول ةررملا قرضألا» خربظملا ةمرلا هانم نيطزمدلا نم 0 كمل

 هلع قار» لاري. يلا ةيفك دعال لل افيسلاا "ديلا الا دولا لدعم هازل

4 
 ا



 ةراصلا لامعا اس قهضو ميد ةققن هيلدد امن هنادي نحمل "فاه ماع
 00 انام رراط ورا يع وسكس لفلم هنصر ناإلا ل ةوشسم ع اول م لد
 57 ا/فيضازم . .ةوار شرار نيباعم١  لاونلا لاضنا 1 و لايشار
 اهانربارو يقل. هدم كولا اسمو اماقتسسا ايلا ل سيلا ر اهر لرلاعسا ع
 انام ل ارب رافت لزم امام دف اري مام تانزاكس اوم
 لزم يولع تب هسا ماهسالا هور اهاكتهر كه ضررا وزعم 4/لمرل اهل ثررك

 ردي داو يقول اهاّسلا عل مدس امم اذيللونا هناا
 اننا رونقا داع انما قبلا لاعماب امارلا روك لأ اقهرجرما 0000
 امانبزافب امرشا نم رام اما امام ايهأ كر لاي اه هيصرر رايك
 ايا ولع ارفع ءالرا ام اطن يبد ةطرف امارس

 امانه ازمم اس امل طفاش م نانا انزلا ودب نهر مم
 انا ارو صن ل لرع ثيل لعام

 ةندلئترا ذك ظ

 ريت اول دمع » ]لقرقؤساعارب 1 رض و لو 'نيوؤاره رطل ؛اهكارسا
 .رلكأو 5 0 ربا ركاو ادعوا ارحل قدا ععامشم تلو راوق سك
 رب رع عاق هس لام "نم ةفبدف رويال نعد لماع ل. نلسع اناطن يس
 لو 2207 كررئابرا مرر تع رزع انقر ايرابوفت مياشل' فمع فران
 ل 57 "ع رادرم 1 0 مياس اال لسيف ندد +
 رو الأ ال هيو أ ولرم ولم دس لل اع ألد فر رع لرب هاه مش ءوأ كرد هل
 رانا اطلع نر اس ه1 ررلو ناحعتلااه/ يرن در "مل ناهزغا ايل
 راو كيلر قول ماضل م( هر: مر نأ رمل كب ماير طعن ظ ى ابر' ثبات
 مرشس فر انركرما رم لة وئاررلف يبا ل دكر ءريراكيارراولوسن' 0 هسا 0 1

 سرج ضو ول راف صولا مب سرفر مربل رمل مالو زر شرع الك 0
 0 ا اك مما يسال ان كو امرزل صاع رمئأ ءاذا ولون هلع يو 17

 يش لفل ع اطو لاو اندرو صقر ماقول ذل 7 00 مع لةراز روابكد ما م مرات مو 00 و مر او ما سانل رام دفو ا
 رف ىلا كولن مالا اسس مد اصب ١ أمر انابددر مر مو ال لوس

 هنو م
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 2 ا ”انسانانم ابحي ارهاب( انعارّرفس مايو ةراسافد :

 نيداغرمامللاع قه مدمافا# نو (نااروب ا

 0011 | ا و عع مرادك 4 تراثا فرط
 دهالو 12 رت م لاطنا م ارا هللا ام /' كلارك اناسهر

 7 عاف " لاذ نياق دل ار شاش درعلا ع تول ناريس لويس

 ريلأر كب اولا موك دن يمل ندا يع لاه ابك يت قر هبل نا يفكر ايانملا 77
 0 !ءالل اشرف فان اواو رم رولا ميدل ام هل نباص

 0 ماريوت سكر ل'ع يرام ةدرط والا راع ل مان
 م لم ماهي عرامالا طا مسير لا انراوهفا لا كلل ير عاؤصلا
 زل هلا وباساع سم انطيش شو را لن ارا ويرملاف تحايل عت اسازجرلا

 - روما رفع وأ الو "لوس الز علب ازيمت اب ماع امن غيرعت 0 نار

 0 ماعم ينس لبسس لسع ولف وعوابعاف سيال لاهو هل
 ل نك 1 هر در ارش درك رماه تعول مس اباوضع
 فرعا ١ مزمار رلاولو قدم 0 اهلل برات 2000 4
 مرسم هيدوك يلا اطول العاب اورصرا دئابو لطرعنع اندرات بما يقو

 نان انتي ىلكنا ع امنيه ١ اا دق ا : اصف ماب ايو وعل رف كر
 نم هو دى يع هَ ردشل ةردرم وصور ءدتشم نا الضر هللا ليمان
 رولر اهراس )يس توات ىلا وك نيام بر ايران اس
 ترم ولاول غرر اق ئيك دبا ا يشرك بدلا نبا
 مم يلازإر ث حس نكن ءزظ برفان اهو نيفافا رم كلانيقل ار و (ةرعل ىو نشرم

 000 أيئراىلا اسلم كنان له دو ىاعم ارو ,.'لوعل

 نا القش وهف داوم اسكر اش يم ئريلا ٌكدابرارهتو ردم داوم
 نيام انفو منابولنإ ان دمك 10 رط يولاد وهب عدا
 يس رمال نول داع نارام ممر نينيلا شرا نا 16 اًياكمالاب

0 
 0 من6 مل ظنا زر نين وفم بيل هر انسي راب املا



 يقلل لاما ءاهدل ع سرر اب غمد نيبال نا هما شاب
 ادعس هكر اعجب رشم مث 5 يوم مم فلات 1

 ئيم لو معلا كا رهن رب أو سلا ماوا _ يبل م نانا ليغ ماما اكسو ىلا نيب ومكو قوما ا يشل لظ 2و. يعرفوا نول نمار عريس ارا

 هك لابراز ظ . نينِهْفم راجل اب 5 فئات عقر ران اهو

 ملال عاق عاملا انيدك يرمز
 اهي 0

 كافل اهرب

 ماما 0

 2 ا همك

 ررشو ءدرسلا اا مل برمز ارا اروع

 من ارعط ةريلوصا قلع يه غاذم داروع عدت
 اهل قو اهلل دع مي ماض اهلا طاوس د اص
 06 اه: ابر لو انوطل سب الرع ضير
 7 اهارنلا_ سام سلو مظللة م طاح

 مث يأ | درجلا هسرربت تمام انا كيب لاوعاج, مثلا ار اهو هاصن
 مفلس رسوم ابسساحوبع ضو سسالاره' تعول م هلاهالس او نايا كشر ةرئفامن ول 200 رامنم ع ساق أ كيرعرلا زول
 اسزعم ابروكه/ اورو مسا لم اوفا. سما ولعل ' نوع ابكر
 مصل للا عأواب العن اصرا ارك نام م لو يعل ىتب كسل
 كنا اع ب معا ر ابن . مكي رسل ار اىرابن بدل 0 م ثك
 معو داف فلل ثليو د مسلك و ان عرضرل لو ماس اره زم
 ىدسصأ ماي نع رف ناكانم هدرا اكسبو قوتفرهلا ايفا نان
 مل يدعم 2 طا نع ترشاكلق ةزم مال قا اماهتشورلم
 ىعر وما قاس د افا افلا هترملا د يفضشر نارمولا سك راد
 مسدلاىذيف فرو ضصمك»  ىض قرطلر كف دان 28 قرر عساك م
 انس ازرار درع فيد نرلاوك ل فلا با بس يسوم ءاهوم ماذد
 هل اهتط ع ٌيءامارا مارق :داو انه نافولا يمد , ميلر قع هم 7 ناو ارهوال ) ,رملاص ' اقدمت ماسلا فئامذ ص ماا يملا مشا

 ارش كرلا لع م ايررؤ ١ اماكن املقف .٠ مع دق اابع 700 ار قطرلا انهر طاش
 لاس كؤيشر تبسي منو يباع اس تاوهس اه ما الا

 ةلاهم معاق لمطالم مسرلا لسلام !'مفاعام ئنااث طاعون مرسسدإك قؤصلا نا
 ) اف عاتنه ايل عال لولا ادع موس دنا اوم كانيل



 05 انه كر افطر "وسل ريل ار 00
 ا الو لو هو لمع يمدد اددصلا م مارا عرفا ءال هاوس

 هر 1 اراوعت يالزك روب نو لذ نطاق اما افشل نبا 9
 0 يال ولاا مطير لاقل ٠ 7 هر 0

 اهاريإف ةاكزص هررارش ل 1 رش فا كمن ىف نفد ماما
 لي رع 57 وفك دارفرلا عربا ومع هاش لائيرادعوم هلا تيزملا قاض
 . هوز رطل او اياد راهو لواط الزراع اول طيش
 هكر اعلان لوكا نولئاعم .لوغ رئئاع ناي شل لا قاقلا يلا عوع

 اللعر اعل اسس هس دل لل دوظوم اف هيلع اع هيدا ء اضن هن سفر دمك '

 لاول ماكل نركوبأنر ارهراف نيون مناكت 4 ءامص نعرض فرار هيا مينو

 وانام بك رعام امر راع: لاوس اك هم ُناهؤكالر يل

 تلال مال غال اع قر رعبا روع هير ههو نرأس هيف اما

 ةاصولعةرلا نان ءالت فص نال لمرة ناقص شر رئنوببداك عش فال
 00 نرارل ركل وراب .."نوك هراراوقف هيلي 0

 دابا ثنع ع رون ريو ااعاترار اهو دما .اندسبراهوب دافم رو
 هيرب ارا اهيضاقر دريد هدرع) الم كول يلغي ا

او هر ميرا م رار مضه ك ريك رد فن مامر اه
 مر اهنا كر ه

 تالة لامي كيف لدنك هبل شعوب نراك اذ مقلي بابوبك اشم

 7 عابس "روما فرص 200 077 اطل اوراس كاسأ هياط مح

 امم ل لطلاب 1 0 ا ها اك

 ”لأصض ميا ازال امن مداسأر . هعما ام": 10 مرق انمرعر لمت

 كيا لوفر ماي وبرلا رول ار يول ياراشكلاو ىل 7 0 اي "/

 دهئرأماكلك ريل رع اا هاا فلا ان لايم ررا اف ميلا را
 أ وكوملا فلا ار هاي ارر فنا امثينرلا الماك أهواك درع اء يزل

 مامأل' فايل لور انا زمانا لالا يراوورايشدلام - لسيل' له نار دلل فسر

 دكني اضاع أ راو نمل را يصل ذيع“ نزار لوط رم امور لم

 ظ اوه زانزا 57 يقعلضرا لفل راسو يس ليرد( ندر هدر و

 2 ماض عوني مدأع 2007 مدل 2 نا سمكا راكةرفبب 17 لفك 9



 ينل جبور ايل عسا اناره احبزوملر ول سايب يناير طول دود با نذل انمهااغم

 مااا !لفلرا ماع !يرةزيربل» مايك اين لاف 2 فاز كأم قرر

 روان لو ل الزلل رس 5 ك0 امرهم م2 /اقراسلا وع

 نيونو/ع كعيرع هرب شكو دكا نوط هذا ١ نرل ولا م
 ءاوهكياروص ريف لاول الل داس لو الملا و اقعسك رس قاما ترد
 زرار وعلا ااطإ اس لان ابك عازل ركل للا 2 9

 هلا مل انف رع اول ربل عضو 0 أزل امو ارهوا ةرايعز الث ملل ثوار ىف د

 د اطرفلرمن وكب را هاا ف اك اب نابع لركارع افعل 0
 - هر ا اير سم اروع ووضام وم وتر ياولد مئات رطل

 فويل عر زواافوفلر درو مز يسايراهو دلت جامو وهاب خطاك 14 قرر رها قرف لها
 لقمر ا. يكول العلن اهيدؤل تسر "0 رهلإول ف 9 00 السمان تع

 ”ال الاي اذوب يففزمك 11 ارك رزر يللا هش م يروم 3

 اثنا (ايفلوب اغار عيا َّض سا 00 ديرو نول كب ىأ همك

 اعل يراسل مرلوف ب لو لقا ماو عكر انساك فر زابايشلا غو 0 ةيىلرابب
 7 طير ا مو ارث لطارمل دو نار الا نونو ال . 2 امهر يعشن

 اراب ل قع ةنيكاو رهو القالم يلب يل م
 امعاثردبع روم هاد السان لفر داو ري و7 لك مرن هل تاملاانك

 رطل وما لوطير اذ درو دع الكب هفربص ديل عفر و فنع نشرل ةي نرارارمل "نتا ذاع
 البلا 0 دورهاب ومال ايل مل رثبوبط ا 3 مزَل ل رغدلب هدإ ضفيزرا: مدر

 كذا الر برارل ول رقنملد هال نايل "ل .لكر برواز رسام ماس را اطير
 لما رمايه لاس عرايا ا روك اطر اهضلئز بشرا كوريل ز لررع
 الو اينغايا ار هقس ال هبر سر اال مراه مرايتي نانزؤفولل شلت نم مال روف

 لفل وعلى دولا نامل ام لفل نط اغا لقلإو نم اهات ف 90

 ' ملط فران ىلا بال ني ىدل وير اهام اه يركن مرهم عرق زا
 مهل او كري رشا الرو كامب ىأ هقول شلال تال البلام

 200 ف ىلا جورب نيرا اهوا لقوم .هساخ قا در ملول علسم
 سرع دود مزقلالاب لربع زا2 فل 2 هر ة'رد [يناوق ةيئاط را نفس رااخديربك ظ

 اعلي

 تحول
 ايمي -

2111111011112 

 3 05000 د ب

 ٠



 عانس رفنمل دال سك سميع لا عملا كسل ناسف ولا انو اهنا

 نتا فيفناطرش 0 هلا ايان فنا بعشييزلوسب نار عظات انما لاب
 ارسال اهروهكنر انروروقما اها ا كال رس مالها فس ب ايد ووو

 "فخ انوب لاول موصول نإ فعلا ام 2 ا ا
 .اقلاد ىلا اليد لأرى الراواس ملا يرازيلا .اميرسم رنمملا طيب فهد رثس طر اهوذ جم
 دم كيان الأ نإ افلم" المقر ارمم اني ازا مو ميكن ارم:

 0 عطر علعو 2 دزردلا يشرب ,رعاب كك يرو © نسا واف داو

 ةوفعرطا نينا مدل رز لازما ىلا ايار كلَ
 5 ا انس اطمن اياها ارا نانو هل دس . وفل كلر دف يرام
 يمر ولا نعلم انا كرها درر ذ دعما كهيررال الفن شومر آم
 ل وامهزاقور سارق م ماء الع مدا كل يس 0 7” مافركت

 0 طاب اوم فلم كد دكا ها هذ ناو
 انرثم وعد لاس لفي الوسم ىف الل جلو ماسي 2 اص اييهرد امال نسم
 ان ضاابف عوني اأن 0ديحسلا هيريفو ووو ني نس انزلت
 رسل و دول نرسسع 4 امون 0 عل اهو نزول روألو ظفر 12 الامان ةس

 مرو سعي زر يسمو
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 توهس أل أو ناوضرلاو ب اى او ارمولاو !ارزولاد نه اء ادمو تلاَنلا لصُملا 0 ا ظ
 ١ ناطقسلا . ناك ع ناطعسلا ن ليرسلا نب ناطنس'ابولوم اهرام ٌتلفو ١

 ا ملق [ن اوم ٌكاورهرلا# ىبرملا ه.رِجارْص داو اينعلا ن اهررك أ
 أ مرانه اد فلاو ىئامد ىو تس ماع قلرابلا اضم ف عناملا ظ

  2وقطر دامك ,اهرمتلاو ريع ماوولا كرو رسل رو ١
  5ا ردهم اليسع اعد لوِصلا تك اناطو نوقشت

 ىف" اهيرّتمو رو ل هعرابا ناتو رولا ان تي ظ ١
  001 0الولا ع يهر كى عش فول رم ' ١

 أ! ظ لل عزمنا ف رمل ع ةفياك 0 رسأو

 ا كس وللا ابر يك مس ودك زو ريس وفا رب هلم
 ولل وم ملا نسال (ًسرههأو اوس عمر 7 20007
 0 واسس دولا اشر ر اعر تع اق ب روت

 ْ الوأ 5 1 0 اج ملوش
 ا ] ىو مر الدقم رع مهم ىابعلاى باو فلم
 ا داصتنمو رد ميلا ىصر_ .٠ امج فرو ًابعاباوماق
 1 3 دلوس ورم عرش ول اهش او امسم مكرم دوره د اد لعدل
 ظ را راسل“ ثركاوأش ا ضر ال ضال ريمضرع دلوق

 1 ىلا ىرارب ريزم ميم نصمم ىدلا رجناق
 0 راضون و م 1067 ُتاَف ىذلرسدم ار امولاوهد
 0 المل اءاسآ هانم ْصُعو م ابل ةأامعلث عسا ارك
 ْ لا 00 ظ "00 مزز اصف مل دو أسر مافولا وسو
 1 ل اءأاو و اكاد هب اد سا رعم سس تاوعس

 ا : النعي اكاوعا تل فول ارزلا يل اع ىك 1 رو ذ :
 ا يكل تان انع ترقد اهركسيرع ظ ةص ادع رب لولارغت ٠

 1 00 ظ الصمم امم اضم ىمانع رم يرث ذم دريك صو 1 ظ
 الزم الاسود 'اجي تندم مب مدقنم ىيدلا طه ٌتأعاو 07



 4 رم

 1 سوس املارار صا نم '

 ف ططتم مب ل دعو

 امنا فار ارا رتظ
 ةدم اًصلاس مهدرتساو

 ىدعورلاىلأ_د ب عض
 هوان ل تولس ٠ راىص

 724 دأبعل عم دبرلا دس

 يطع دان عاذاو

 امكن دليلا ف ىس افاد تع
 مدد و نيسللسا عاباو
 مب | ايعُر دبار ار يِق اىعدو

 ب ايفر ضددرحا جن
 امال طاودلا ا رو

 ربو مستيسما» تدمكأ ري

 ار اكءاطولصعوُسو قطو
 0 ساو |ىبع دو

 ىف ماقو محلا ب ئىصعو
 اعدنم ينشد ع بر اأو

 مت (وداروسب رز افكو

 طاع لوا رهاسملا مه

 اياز اروَصْناو ىرابم ا مرق
 ”نسرطراو عرب ل

 أسر 5 , تربك 52 3 أس

 نك هيي انفاانأ و

 مسلم نارا ىديرماقاو
 ىلا رس ا غرار هاعرو
 الو ' ٌهحصنل ل ْر ىهك و

 إ ذارشو ل مهملا انه وعد
 11 الط سب ال ملاطقثعطت
 نيس داعم
 0 المارد اع بارجولا لاناو

 9 ددص اسر الد و روجيلاعد

 زعم مهم مر اع

 الم واسس ايو كردض ىلخد
 ديرك ابرك ناكو تيص

 دلثوا هدر ارش ىاذاد

 رلضمو كرم اب رو ئعاو

1 
 الوولو ناعلالو معن دل
 برص يملا درع ضيلاب

 , الم عرار ىف طوع هارق
 1 دارج أ ميو ئظو مل ل ارع

 3 العسر اسعلو ان اىاو

 الع ماوبو ااخولا ضم
 (س# أ | ام
 ولزلّيس دو نمي ف اضم ع
 رلر زك ةسضم كك درع
 الطغبو ار ول أ وم ءلصلا ىه

 رص يرو | سد ندا نو
 2ك أع كل ضو

 داير ير أرمالاب معاد

 ٠ رلويك نا نعابلا لوو

 1  الصفم ًايمرمتلاب ماو

 ظ ] 00

 الغاو م ا ناو مر



 مورك اقناونسداو ركتس اذ
 القمل اق مكسا دونم تناو
 املكو عامملاو - ' افارا أول

 هنو زييل ا ارثن ان امرعي م

 اورو اني دز اب اوسع اد

 أعز د زالاب عمم ااو دنصَم
 الباع ارو العم ىكوت
 لبسم نليلب انكر دا رسأو

 اًيلهأب لامن اصور اود

 انكؤم . ًاشلاو ىد ارزلاعّرف

 اهنوزطاو مزرس ارنا

 دتلاموهو مس رم ا !ارضر

 توات نايزلا أب, اومرع
 ٠ عوسسل !ااوثع 100

 أماد ظريل سعلا ىفاذ
 مد . اشرت يفتا لاغأف

 ارووزىع ىلن ضهاصملا ام١
 ةرم ع ايكأ عم نا دل !لطد

 بن اضم ابر امكابسا
 . ريغ اورام ةاهعاربو انفو

 -عوينعت ضو ند ايه وق

 امم ددبلا كيت اضم و

 نع رد اب ع :اضام اذا تع

 ىرد اعرب اسر

 ا
 اسس ئنضاه لما ضعملاو

 ريرلعرم داصلاد اميرباصو

 هادم دب بعرلاو مدانقل

 داما رع ىرلربم ناز

 رلوت | ريزملا زا دود ارواوعبو

 الم اهوعربل ياماما
 داق او ديب مو اوبل ان اكس

 داون أدب تسر موك نم

 الوا سن لدل اذ اصذا

 ْ داك غانا انرواغو اشم

 العضو صعل ضوه صسائلاو

 .الاوعرو انك دبص ىلع لك
 الفنى يوسإو رزب مد وقس

 ريجيو ان تنضلاو لب تدعو

 الملا وع, الب ةر اد وه و

 ادكشمإءأ ءدرم د ءاطوا
 العنا ناماعملاه ده امل ادلد
 41 ن اسنلا رد عوضدول ام

 دير م ناضمر او ليذا س

 در ناسنلالط ابرقو ىف
 ريحا هاذ ضر لمي

 القش ىر اس ه اش ورم ظ

 الهو ميلا وص

 الكام - انك ىمح ت تع

 دس ىاسعلاب رلاو مروى

 الرففو ارثم نرش اب

 اللررو اعماط م ؛ اصلا ىعس

 الوزعم وا امل دوك اني ل نيب شم
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 دلو 'ابرس تدع نان ىضَدو رطبُض نالزول اد رساو
 الصمت و زب اكراّتمدّبرو اسر كد م وب ولد ف
 العدو ىعصا لمع َتِريِصَرد ط0
 هيلربب زك دما رمال. ١ داعلان فز ئشمر ازا

 دا ١ ممس اد رت أو داو أرب صيملا اينع رلمإ ظ

 لاو دل ناو ترمس مو صورا يغاربلا بك م ْ
 ىلكي . بيرعو مالظلإأ ف 0 ول ميربلا قالطمت او ئ ْ

 الهومو رده اع لمؤم لا اذلن ”سصمطمسل ناطنسماسكب ا

 دال ارب لائدل لاوحا اند تدير تجد يكد لرع ظ

 الورومم أت انف ل اترصننا»و 2 معنا ىدلوعاد لتر
 الومد ناأبب ىسي ةعىف  ارورملادّسِدْمَرَو اننا
 دل روع زي د الرس هورس ضن تحباو
 ظ داثث ل تلو اهرو ديهاس ىو حيدملا ارو نالاو

 ١ دم امر عطمنالو نب قي ءاممضرم هكررعل ل شاف

 )001 نلاثاماثمادعمز هاشو و ملعلاسرحاو
 : السونواعد سزضدار احلا ادم ملعلا تازلاب براي , 0
 لوا فرك اذرْرم ما ص امظاط ىفلط رلآنو 0
 لولأوع هش من يغب و ضورو صولا و مسيل 7 و 1 ظ 3: 1

 المت ودون! ىف بم لكدو مال يلابو يعن انلاد ] ظ 1 ١

 ره عرر ىلا تنع ىلا دس ولار هاّقل اع بطقلاب ظ ؤ 0

 َ السادوتهب قلاب رتوسكو 2 2رل كم لاث بطقل كيد 00
 10 الدبر مار وم ن اعزلا هو كرم "'امل و زل أذ "1
 7 رش تيعو ا ذأ بنك نو ”.ًاعر ص اهتاتع لك 5 9 '

 العلو ةداعلا هك ل مداو مم ىو نينمؤم اع ظ 1 31 1
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 الدو يكتمل أس مدهأو دز اعملك فلا فيسب عفاو 5
 السم يخاف طل اب فطلاو انرسك الكر (ظناب مهاد

 دليم باكل اه هكيدمب ىزلوعمربسلا عمةردصلا

 ربا و اورعع يا فثو اموانتالاو باكتلاو ل لاو
 10 و ل ل اًهمورردا ف نيمالا امور

 . هاهيل نوم يرن املس !اماوادورو ريع لاعب سا كنا مرماتذتو

 اي سكر ملص هدم ذو ىرعل امهكلا | وع اكأ ماعلا الملا اببورنتو
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 ابر ةارر شورت اس اك قلد ةرمل اسلس صر او و نابلو و رم تر اعرف انْ
 دل, نحول لامك الا و ك اصرملا يح تقسو ير ٌصاكو و اراسا اسر

 ن (صروعو ارق مل ىلا اهيثع اض فاهرتزلا د داس اقع را
 ردط سم غارب ل ايدساو . نزلي م طفكل احد. ا ء اكو ضعلوسرل ا انعو
 لاو زا دم رعرل اجب روسو فلعل ح ناولرلاو ل اهشولا سس انس
 ةرار احا تسرطلاو ىاك أو قعد ص راق ضورلاط كدا ددف

 داس فلا ةلاركو افصلابردعإر زر قلاو ووعلاو دوش
 ولد خلا ذ آس هراطرسا لم ةاعد يك اه زمن ىف ع اندرلا ليد

 كارلا در ئصقا ىلا تراس هجر ادع نع زول نع مسيل اورغ
 هلل ملا ظسكل رودو نائلهإ سار تأره تدلع لمعلا اره قدرات

 اا 7 ءرعل ف الك ضر مكر رسم قالك ف فضو مز وم 200100

 وش م داوكأ م دولا غرس ل ةعيسبرب اعملك م اهذ نس مس رام و ةريارسأ و

 اوىملا:ًاول اوعدر اهنءاساب سل نها قاؤاد نامرلا رص خي رم عارق او
 مارضزرل صاع تزونو كرثا او ماسلا درلب

 هاو برر ود علازكو ليلا ةرم نك ا

 ل ناايزباج سيو فو اغرب هتنما للام ا( لراس

 داوخسو لاطيولا لزم اوك ىاز يئن رهو ىانهرا ولاء ابرام ىف

 رش اىزل | معلا مصارع ناشر عى أد اباد حرب ماوالملك نعمل بتعلا 1
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 ه د ارو دلا عصومي صاعدلار داب فيلما باعد ميو ناين قاف ادام باصات
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 هبا سايس قع رساو ن اسورم قسمرل هنسخأي : مامن وابص لب لضد عابصم
 ن اوبك عسر نر كولطن ثمو لوسرلا عبر ى الام مص سم ا
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 : مانو ماسك لص
 اذان وهيواهأر صيغ امم
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 ىقع ناهز ا ,نماوملط اعينعو

 أصر ةرسسأب دداسر

 صو ىكبرل ليك كر درع أسن 25

 رزم كى حا سزناو دوك 5
 فرغ ركل د >7 اطن امان

 اره هداولا مم شا امرزعو

 ايري دنلار وعصر اكدعلوتم

 وز اير اهام ناب

 2 يسلم ريما د امهب
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 نما براضص هاوس ىعن سنك

 ىح مل ضْملاب اه دؤم بع

 سيفويع تنانذادايفب م من

 ليكا و نيفصاب ارعربم

 لرتعصر اعا درجت م فعلا لع

 كري رولا غي دول نأ ت سيرت

 لفرز! ري رس هاعسو اطبا

 لني سرمتلاوهازه

 ا

 لسعأو_ءابرجنو ريثما سىلها
 , . كورلزصعرلا ىق هده نعرمرت
 لوكاد ناصدالاو رع ماب و

 بكل نعوم نسم ىرع تسلا اك

 لدكب ٌباصورلا مداه ارو راسو

 لدعل' صرمرمن ”راوت ىلك
 م 1 ا ايولوم د ك2 تدام

 لطملا ابر . ان سسق ريمرلا

 ىلو مع ناسمرلا مما م هر ص

 لسى راسا عريرلا لها
 ىأمص دلو »انرلو

 لهو 0

 لرادوعس ذأ كر ادع ىو

 ىاعب تنسو يل اىضو قمر

 لعمل رن ابعاردطوو ءلاصر

 لدكأ فري ائبا ةرا رولا عرص

 لمن مور ا

 لو سرع نياو اهدم رد وك



 ىلدر يعش أم عع مر ملاّصفا تلمس رم وسولا دهب تمم نك
 لدث ولع سارقم دوحباب تان أم ركام افطل صر داو
 5 هلم عب 0 اص نوطامن نق يضنو
 ' لما م انال اى دم عض ىف ..اًدنا اتا .ًاعدلابو

 ٠ لزحاو اعمل اب علض مر ' ل انا ان
 دل كي اولا أهو رمش اب بعرس اجو ام 4ع

 هر هن هلبدداعلاسع دبل ا يل [ك ماري ولا ائكامداع كيلحاو
 َتفداعلأ داع ناو روسنم ربل لاف هع الو ويضم رب وص سن  |فسا
 - هقرم انزإو كلب ىرسو ارك ةركاملا أرارم تس ل2 'افعكودعاذدت
 هب عاريزولى ملا كيو دوبَسص اهو ع ىل اعمل لع 97 (يهوشل رم ىضما تقعلا
 رمد ادوات ىرك الورن رس ا رز ولا فكك اع 00 م
 ادهعلا جر داي روت زتياعدارب ”ى قر وهل امد انت هلل
 12 يكل نويل انعم صقل ا ورثت صاب درك ”مموطور م ايالا
 الد يرن عروس قسدد دون كاع ص اها ر ىلعو الم مال اد داعب تكرمت
 وصل للا تع ساعسو امو نلت اه انسم ناول نطق ورراب تداكو ترف

 ورا دعس اصض) ةررطدو دوكشوبو قا ف در صا» هلام ىلا لاب نر
 ىلا ص هي كام اه هام قيامك نط اقم اد لسد قانا 7 دوقزم ساو( انس ”ترظعا لا ى ام ىف هلل ١ روس واع سوم لنعلا
 ل لو شصلاد مك ويعلو نكومع كف ةووم جاع كل نرسم نع
 أسم رمولا لرعو لاواع هرم دريك اوكا د رسم بأس ىف لد م بل نول
 ١ ملطنونكأ هدان قرر هلت فس ون ملأ اهدام تكد روصو ديم تادرس
 زظععلو , ايكاد ىر ذنارفطاعم فص لالا باد رلاروكد ف تاز
 مراظور و مياس هللسع اهّينهوب ل اكاد ليتم يب سمو أح ابزسمبل انك
 لو صد جرد سرع ارم اه رع مسد و ظل مر اصيالا 2 ارسم نبي
 0 1 ع ررر ىم انس, اسري !و لم دعو ايبرلا ىدرمت ا

 01 قع بذا ا قبرك فنو نمل لقنابو ملام عقاد اا كي اف 2 هن طئاراب ٌيدراو اقوس اب تصمرف ريهرلاب غو ض ور قعر
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 هنا كا ناوغآ فكل اني قل اعلا و ىل ضم اذولاو هودغم امره اذ
 لوتفم راهاتهاو عرف سرورجد لطّرش !هريرصو سمكا تحك نار دقن 012

 هتف رك اسيد اف رضرلا فورصوض ا درا بدقعل اك سر اف مكارم

 ماعد رالي مى هم راي ريف رم ىو اعل سا صك ذ ال ص فيك

 منت ىأر ,اهامأ سدامار و داب اص سسك تراصر صضُنأر سا

 راما عا انوا ملل مضولا يس راس ءاصان تي لكرمعلا ازد فسود وه

 ضصلاسزولا ار اموريْؤْط ا رعلض أر رصيل أ يعارغ وولا ره ال

 كرس ارعرولان لن اها ء لطم _ روض طلرطع اهاس م اًمبرلإ عت ها ه سو

 فسم امير دلاد فسمي راعنل كو لطجرم علسو لرفنار ايصمالا ايرط اور دك

 الزم تقام ميشو فتصل اب رب ام ىقصحت كو طايل
 .ليرص عدخ د دلفي طلو اونو رو عرح كر طدم رق ل طسإ غد .٠ ف بهو اذ اس تفس

 كد2تلئرَو اهب هادعو ىعقلك تار كف دراقلا م نس الو 07 ايبض مسار

 كريرضفل سو وض نموررلا انه كو كاد اف مررعملا نع سمدص او فرصضف

 زوعلاءاسلا هسدان ىلا ضرارّيص دار اى رسم وسنر ادقال ارب ميل ام نزع

 دق رملافاو طورظملا انبي ا مدفلاطر امنت ملاذ نع تقع مرن نا
 +٠ علوا كفوا ليا تر رام رسل ان درت كادعو لمت سن بل ر ال

 اعراس اسم وصلا ما هواز يريم اعاس سارع ر يسن وو صا اهداع تقو

 اهزو برات انعرعل سد افرصرو ىرولا اني ىعذ اه

 احم و هرزب بيص قن مولا تهزم اماعف هو سنس فني مف
 احر يمساب دا نمايزول ذ مضاصورل سد

 هدام زو اع هودرنزلا ايراسول أب عامر نكسر

 ظ اعبر ”هلسللاررع دادس لاه "طفلا وسم م

 اهّولا منين امااسإتم د يلام لن
 هع سره اني رو َفْش |٠ صام طفت قعاهأشس قش

 27 هاض واف رشم
 بحل كسلا فيروس م اوط
 ضيف ريث ىرااوحو ى را رأي
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 اهنعر تكا لهأ هدام نان نكت .املحا ارلحلا سرا مب تسر

 ىو ن لاو اد مصعب نع لاه ارض تروا اداب اخد دقو
 | وأ 3 ارت لبرم قل لت

 رعبا عهص هاب ى وم

 أرب مارمع اصعد ادا نعرس
 ارصصراو ت عرل اضد ع انا

 اسما موعلاب برمي لا نال

 ديه ون رمترلاد هربا سأو

 - هر سس ل ضد هك لانه
 !لراوعا وو ةايعل عي
0 
 21 املخ يلع أ ىنعبا
 لغرو ناسهاب سلا اذ 3

 هلعأر اا

 ارب اذ اهو رمح دكر انو
 ارَمساد ضف عابصح تنل

 ررادا اماس ميكن اال

 [يصورو ض ترو ازا ىد
 أصرت سابا نم اريع يع

 2 اوه سم صلع ' نوصل
 ْ هداف سو

 اك مرا رس قاضو رهد
 ايا عا
 اا ركود
 كاسر داع
 1 1 5 افرك مغ اقبا
 اا

 0 اه نطرح نمو

 أ 000 اه سئ )) وسم أضم أحد
 ظ 0  اهئئاعت ب اخاعا ى ددل لبس و



 3 اهرو سرس أ لول ساكو مثلس ىانلا كاي دلعلا تع

 هب ين احن انمئدلو ةكوسوع  تلطام اتت اًموغهئيئااه رم
 6 0 و

 هي كب اهتم داير دعاف ترم نك مكمدس انياب تجرب

 0 اهي الوق لاق اصح |عّسلاسوّمد لوفااعُو

 , كلو أخي ام ضلي هرعا لس م عمت مهرلا ا عبم و اوكري ماقو

 ل < اًضوداضفاابصافمانع  ملظس افرك لال ىدلوم
 اجت ترو مكئ زيا ىرفاديا عسل هادا بودل أاعتلقو

 1.  باالاوٌرعدبلاد ّىاصفلاب ني  بهذلاءرمهزكاب افطار
 6 نس تيس سوح انغلا رع رمقلس ب ىانا ناكك أذل و

 ١ بو العلا ولاد سائلا اكرم ىلعال ا ة ماك هزبلاو

 1 لس ومر هت و رص شاص 20من اول زرزعلا اسرضان

 1 8 ربو نا لاعشرل اىارظناو سوو باشا ىلا نس

 2 صو ىق ارّمُف باوأ قرلمو أم رشم لور صان ار مهف
 0 تلق وق رنا نامرلا فيدافر راو هك ايراف

 + شو ل "طبات سكب لاننا د "لب ملل فلا اها صب او

 بر س لاه ىو دولا اددسمو ا نورت لعل صو

 ند ص دع دبرسوب اد رمراوم هلل اهر

 تقيل ئراوعلار ارسا نامأو 01111000

 بالا منان شولا ضور ريف و 7 ل رمعلا انيق ناس

 ؟رارعر»و لي ىو نبامجب  معار ماقا اذا ها مع

 هر امرك تلك سرعت اذا اطل ىا اذ تدك لولا ذا

 ب لو تل ان اسرع ل امكأ لنك تلاعب يشلاو لوقت ا و

 دل عع رسف ا طوكر اصلا فود مفو ينل ا ىف اه دمى

 ولا و عيامسلا ىطاسرلا غم (راسام ىلا ٌمِهَأ يرسو

 بص ابسكا هاو ادع تلعن وظن ارض سرع
 تبا ركرلو ءل لاي الغ ملص وبا يسر ف فاكر
 فار صر عثر نم حرم يدل !عص وزعي ىدلا سلع مما ىاف

 ا وة

6 



 2 ع هديوصو» هيد < 0 يشد -

 لسع وس ا يح ميج 2 4 - 0 3

 ا ا .- - رجا مصنع مكي ا < د

0000 

 ا د7 ب ت7

 تل

  روودم نسيم و

 د

 5 نحلم 2 2

 كالا ادلب اهل امد

 اء اف هركؤر ولولا ضار

 نار رونا توب اقم هناك

 عصاروس رب اص ماعم مرداو

 ماو كنس كارب قماق'
 مدع عسل اك 'ىدلوم
 ورز و عشر افرتلااوا من

 ماهماب ب بس نا يل 6
 كابس نزع 1

 هى اه مدل لوتعل ابدع
 ل ل قاوت (رلطرس وا 2

 رس اى ميما كاد 57 ىولرضص او .

 ايردسر ١ ىلا ىف صقر ظناو

 راها عدل صاف عما
 لك فلاولا ىف" «لرلغو

 ايل وف اه كيم اهوا

 رص ال ىالوحأد هيْصم

 مسأب نمو رصفلارفواأب '

 انت يلاقي اراب لسساب

 هدص لم قرن ةرظنلا كرام

 هدف عرهو 0
 ىلا ناد ل املا مكان
 اورصرا ذو | يهرب اوم اط

 سف سواس لا هلل كن

 بلا "لزم ليريربلا هش

 بنهقلاك ماه ر يبى
 تليعلاو كلابل صر ص

 بلو معا ٌمرك مااعراواد

 بسم ريم زد نعىوأتل
 ضو 017 دعم ىئث لفن

 تيا ا 0000
 ل اوس ىسريمل
 يقمن ان ايرون اناطر د

 برولا لك أوي عد الو سن
0 
 ضوابتاو موج ام علررو ا
 بحرى راوط/رب ى ووعي امل

 بلو عر در اعسولا (ي ىدر
 1 بردو صدم أرنا دهاس ام

 للي بيرم كمجنرسإو لومرلاوع
 مرد اعلا ةداجسلاعيس د١ 7 ارسل ا تامر
 نيتسماعمداغنلا ربما مورو نيض ىف امثدن ا طمص مس هايم ىممو

 منن ال عرملا لاوس قد
 صمولاو قيس مشن ره



 ران نسمح ام انمصعو دبس طعن لام تطعا

 00 0 0 ماهو ىرل ىف سقم

 اماملاتح ولو ىنم

 70 ادري 556

 0 كرما لا م متليشرلا وس نع

 وكأ مصْس ناب لقعلاروصلهو كاز ىلا

 1 تح لاىف لمد ىراشافو ىو
 أ

 م رع ملم

 أ قاسي دارك ره و
 دكر اذد ثن

 نقش ١1 ذا تال تْنا

 اشنواو (ن اضم ترس
 غم يف ضدلا َت تفر رلو

 دثوالوضو ضر عد غريق

 سم .اغا ليل يافا عمرها تلقو

 ملانا لاو اسان اضر قلع ثدارزولا ع
 امى 9 ىو ى بن رو د ىو ده رذ د نم ىن رم

 د صىلاعدو كرثعلو ؛اسيصل اد رو

 رملاو يارا :

 رولا ريما تنا تناو
 ل 1

 لور لوهرلا ىو اوه

 دمقعب لصد هلكازب

 م عحورو را

 راصسلا ىع

 ورضرو صو اعدك

64 

 اب _رصو ناشد ةوعووس ةدصك 3
 عوضا مل اب قل ذ واقوم اثنا

 تاكا عدس

 0 ماه

جرم لل ىولرعاو يوه و رعاب راو
 دلأ ساهر ار رولا امن 

 رخام لئيم ةيلعلا مسا بيغاص خاج ليس

 1 ترف ؟ؤيتو رار ود ضأر ىصترع ه 0 ين ريتا اذه منكر

 7 500 2مل يعش كرب سل ا ىداع اد ىضرراو جامل اءابعا

 يسود مأسلا ناد ىكولاب هرونخ م و ضد ص ى' همر د 200

 قورو درع وغرل اء اَس يه ا ا يعل موا د

 ( بلس رق نال اريك ىل لكل اجب هاب نع اكتم ارحل ىف فيلا ع ضو :

 ىجررا لب اكلمعلا او رصرك انضهرد ثم كور يود امه يحس 727



 3 . الا

 سس - 94 قنص 3 3 - 2-لا 2 ا حر بسم 2-2 ا عمت ل ل ع 2 2

 2 للا 1 يت تتح يخل يلع ب ب يووم 41ج ِ بح ووجس 3 - ادع

 - كس ميز م بي ع مو 7 _ محو تك سرع دال

 تضل بصب ييتسو حج

2 207- 5 

 بيني ع سل - متت 0 - 3

 عج

0 3 

 - 20 حلا مرسلا ا ليل ا

 : امرتاذائار 212100 انراذام قلما
 بع 201111 ارو ىكاراوسل ولعت آم
 2 اى ةداعسلا علاط لو عت ف رب لكذ سم و سموه ورك تلو

 ىو املا نيرا لنا ةياواملاب بليل تشرع َىْضَولاب اهسو
 صولا عدبشو ب اناصو عرين هذه اير هامس يصر يعل دل

 ىلض رو ارم ةولفؤ. ناله املا انفو كلك ص هانا
 اميرحاس ةمبانازت فرو كاسم اراض باص ىراكيردبلاو ىرؤلاو
 كلى ران دلا تانسرع 10011 ضاري وصلاة وليس
 دور اض افانيلو ىلا ارسم 1 ران دليلا مكن عد
 دهس اًراعولاراوب ىرنلادانإاو فيل اصاص .ىلاخاربب صولا م جب ماعلو ايضدلا رع الط رح 2 زبو يضرعل نم رهكسلك
 07 - طل سو ةاليف مرمر ءاعرل مانو ىو تلو دل امسأتل او

 أ ىلوأب باضرل طعنا لسع سلو تنقو
 7 دلي ايناس و ئ دّسر ٌنصرغد ىرصد ن رشف ع هارو»'نم ناداملو
 كرمك دوس او ليدعسلا ار قئعو ناد دازوعل ' تللعو ال نقلا تما
 ىتور تبرع لاطللا لاط ناو روس و عزو ىف هوما نأ او رع اوو نممجلامو
 ىدو قسفدسسإو "فل ٠١ لطمرع نود أونأو ىرفلو الرمان يلع
 موش إما ونشمس امر ومو م كارلاو اش ١ اصر قعر شر زولا امدامّلكو
 ' ولام ةدرلس ىف اضساو راقعلاؤرصولعاضْماو ر ”ن اهنم ابر
 را زعلا ملم وس اعشنل فرس أوا وأ ملط ىدب ص 0 ايم
 ٠ راطخلامسرلاك ماو احل اك مغل اكمق ناو
 ل اسراصلو هدى اهرع ىمدازر_ لس ئلاذ زر اىالاو ر اندككاوف عيومس ايل: .اهدف
 واسوا داطتولاو ددلبلال ىو فز شون ىر سرد م
 اضرب عمال ىارأ تبا مرمر ارو راصمولا اوصل اصاص

 د ازعل ناار اف نرع ويارب مصرا وو
 اولا ل ران لع رتام ىدع ربو ول اق دار دم اكارنرس
 0 00 ل هيما ساو داطشلاب د كدا و صبت الو لب ائرصعاو اًصعتار



 راثالو ,ادعرلا فتح سو .ايابلا قز د باد عاتضمى زف راّبلا بلل ئلو
 اعوليذو اولا ووببلم_ راطذولا نعله ايازوو ىصخي,سسل ف انم نر
 كيم نه جه نايرضن تلال امظنر ادلا ىبطنول راج د مداكم نم هر
 نوب عامر لهو لش ١ راد لك مح عارصلا ايزو ماق ..ادبم ٍلهزيلل دس نموي

 ©. نايف 'راظسالا ىف انيمي و راوقلا بصعل اعيط لام ضحغ ترسانب اياربلا د
 16 اضولءطومن  [ئيمو رلرعوا ع واغطل ان دبش راقسول ئدل مصس َسْعرب
 ,ج عئلاو دلعلا ير ماض راه سور املا رب رعلا !روض فضا تاهنملاى عرخ
 , هوبا نورهان اطوا ماس ركام اضن ل ىل اب انا عن راروالا ماون ناكى ذلا
 6[ ارق لععاو ماع مهد رابح مظعاكر انروثو اسع شاص ب اعالامانلد
 مث وهى ذلا/ىلاراق راوغم لما لمعلا او قي دا لماعب اناصو

 راؤلا تحمل ال 'ءاومث 5 كى ماو ايوه“ روسو مهعمل بع معب :
 © ياس قس ر وهال ا رضأو ران رعد ىل ري هاعد ىا رولا فيسوعو
 داك و لا فراوط عم اثر ان ام مول عواد ر ايتو وسُو ىرول ل مس عج

 اهرمف ريبلاذ اهاسكو رازررد انطوم ناكرت  مربل واسم ارزتدرر لض ىعد و
 2اعصو مل زم نارك ىلإ: قيدعلا ةىر) ع راقلل اهر انآ ثلا لالا
 ًاهؤهو ايزإم ءربؤ راس راصكرا لام ىف ارو ماسلا هالب لمي سوو دلقتك
 رابرلاو انولاو در/و ٌةرباو قدصلاو اع ايزها تلص راعسالا ل فاوت ايامل اف
 7 ريض مث راضالانارع راك 2 مزاعم نعاولواه اع فسعما ميش سيب
 راقولاب مرع مايارساماداريز ولا نيمعا امو داضالاب مالا :للسأو

 نع اىهسلا ضاض ىرب عرك ئرا ررلاك ,ىىم تن داع ماريك و ايزارما ريم

 ديد :ميظعلابملاورف راودالا المتس از لا قص ديركأد داحتال اب ماق راس ىنسا موري امو نوبل نم ريكو ذلا ليك. دانمو معمم هاير
 ر6) ييضؤولا ى دن لوم معمل ماو ريب صاصض راع ىدل ه دع نمو
 ءانص ريتد ارول اب الاخ اقفل اذ اره اش لان الو ننس مدظ ىئانضربدد
 . راحوا دج 2 هن انيبو رولا هريعى ام راوشدلاى دل اعصار

 0000 ه6 راظتالو ديار اعف ىسلاناب ناصوإلا ل عاج

 نتينادنا كلضإأ نىييس 0722: ل



 الط اا ءامضعب ىكس اغدورككى ا اهب كسرأ تلثو

 ىاعد رو ّئضا قاشو ماقبرعاتكان تع مالوراوث صدمولا ول
 ماعسو هع ألا يس اًعْن ىعلا الفل ف يوكرو يوكن هدلم يو داال ال ان
 ننلا 000 اًناوعتاد رس الط امرلاء اسر دبلاو :كمئااريعظا ابدع

 صاذنو اهسان ىرس رو ادع عم اب ىبدصو ماهي اسم نات سبع

 سس اند اع ىوقما فتك دك همعاسحاو هو رس ذل ' رسول ردكم 1 انرلكو

 هاهو دو 0 أ ةليع سد ملا ناربع دليل لاف لنسعلا و
 متافص تالا ماقَسؤ مىدو لالو نيللى وص ع ىرر صك

 تو ّئ دضودرو لوصحل ضر مالا و ثويُمال دير 2

 4 "ناك شعلا ءاوسو م اظند و هرللربا عربا د اصر معلا و اناًيَناو

 ماوارازقل يهدر و كلاي الو نازسروا ل مادعو فقرف ص س اه

 1 امص 5 ماع تِماهارظ اهلاو هم عميل دب ميس اجلا ىو

 مانو نازل ليدل فاس مومع قيده رارعل مان | م سس, عل وع ل

 لديك و ىيجأ ع يصنو ماسرس بونقلاب الص صام ىو نولار صعب
 مادو بح هءاشامو بك م ودك قايد ماثو در ووك ضسرصفو

 فمه و ى ناكرو تبع ماد اطر و ا طامانت لاملو انلصو مايابو

 2 تقلا ويد اهئ فال ثا يع وام كارم ونسال مدن ىفوعررخلاو ىزن

 عراك ماو ماشسل ىل اىلاو اسان فوه سوم عبار شر ولا عما لهو تاس ايت نم

 ىم اك ضزمو اع اهراررف د ىزها امر قلصت دولا ملورلا لاصر هاماو

 ٠6:6 ماع نس 24 امي د ارل اهيعرم د مك يلا ةعلل اذ ةساركى ب اهصرشو

 هليوم 0م درا ءسمك اهضداد مضلأو ىل ام عاضالا ميار ترب

 00 اك ذيع راكع ةادقم عيربلا ضر انل سعد جمس مدع الاداب بو
 لك ريل نا انتو د02 راض لرعس اكد اييذ ىت سده تماقو

 رولا ةرارولادفعبر انا ىذلارسدلابوسا وقت . رسلاو قوق اورشربع
 هك قر ولول ار اري ىئرل "كرري رد ىل الل ىلع مضت امسك مايو دب د سمع

 ووك ل ءاهاسأم عداشم ذل عاش افعل هه 007 اولا اهب بنيصي
 ْ | ةصةنات كمت ال سام ا



 روابؤسصب ضرلشلا م ىنع لزم وردوساب |ياونا برت بعل دامونم أسير 7
 تاكْئت اماؤأ املوملاو سلو ىطلل ابن اهاىلا ىو ىقط د مسأن ةرسد اهلا ساب

 لطول اس ماقهوساب مص ةفلكا تما الو للمس ا ايريرعرل اا

 هن أد (دعز ىانئرصو درصل "وول ذم دس انع عمال أقننمرلا لاو
 سما ماعرلا تسرد انمام هلام نئر انه رع درلاو رطل زكى لع مما
 9 ر سمع و هوئص ضو طولا ةروانمسلالسراو يرو دا عل مطل داض رن
 فلاب دعت مرا واى علب اضرار نكاد عسل ع روس نم اقل صا

 ىلا داو نرسل منت صح ابررتال ا هدوضو در

 كربلا اق .امرقراش د ةمصنب لاف صان نارلا 00
 و 4 لل ىلإ نأ كر رست هداه لسراو اعاد ىو هذ

 رو داصواقاعدسو راو عوكر سرالى زم روجاير 1 دلب دأب رسولا نع ع
 ليوا (, اصرف اير 2 0 اعطاوو) و مهول ىف سلوكررولا | |رويوم ٌفمرتس

 لزب تس اخلق ادع امناء رهاب ريغ فصأو م أور اؤنا سكش
 هدوش لمار دم اييااف 4 اتنه در نناطل هن ا لوم اب اشرس دقو
 الو ا م لونا "ملول ىدوارث ءاسع قفل زعل عى د ب هدصاقو

 نرد لح صدع عمن اكدا مضاضصحب امد تا 101
 0 انولظلو و ًايراتو كى دم ص لوو رلفلا دعاس ماك مَ ها
 متسع موضع لار رز يول نكس( مار ةرضصخ ان عر معو لصفلاب لع ا

 رب رو فاضالاهميلو يف دعسلو علا هرياو لكلاو ىعملاو علاوا 'يابعاب
 ْ تايجر صانع رمت 0و لئاصال اتى عض يطلب هقشو مانردل اي ابا

 رمل رول ابرام مى زد ارسم انوا تعاد كيلر ليك نا تدض ءًاند
 ا انع ىعن ظوحمبا نم صنال وطاوت لاب مانو زن سوم ماها تمرد بو

 رااددع'قدكامم ةمب_ الداعر رام لامولا نس لان ف رلولاو نبل دان باو فر
 5 م 0 نط هذ ابو رب اهصؤ لأ موه ميرنا 0

 عماص الظن اورو ل اك ندعوا توب و ولا عال لا

 26 هد راما نم مولا لورا قار مرعولا لطداف اشم ريس اا
 بم املك رص دردل» لضوون انحلال طك ص نسل وتو ىاشل عيت سمصطلا 0790:



 ا كارو عت وج داق نمي لو عورك ب

 عمم فلك يمر دول ىذ اعد لرهوزب لهم زود قوط مم علف اول أذ ارك

 نا ةطبس زها يلع تطعول نع مكبرل ىلذ لد ا مكرم ةصرلا ضر
 لصاؤرر

 قت صدق طناعإز و ثول قول خارعم سايل لاق فوه رط ةمداه دع

 فرع ررعو جا جه ا افرك تورش ناويصلا نعد ٍضطلومتل اًوصرتم َفْكو

 نلف لادا مولا, لونك للم مروع صع ماهر يص١ ىف كرساب هوذ سل انوه امه

 ودل ماقتل ةسايع مع لسولاصو دله كنذد ١ ىلك .ًاقحرعبنرمرمالاعصدو

 ةاظمإل ل اطورعو وس ىلعا اذول ا نمرعم نر نوع الم امل اربعزم د ىتدعو

لد ول ١ يفض ماو ةفئحل ايدل ابو ىزتع سردل يلمكل ق اه مصتلا نع
 لج ع ضور (ى

 أسست نعود انهلعاب لعل و ريل اكمرعب اذونامر | رق نو ساي لطخأو

 0 هدرا يس ةرازولا رص
 "ردو للام زمر عل تيد او لوال رضع "ف الرد يصل ان مب هيمو اسلل ةرحو |: .مد عم

 ككاو ههه ادي ع تيل اكرم او ليرالب ارو مم شد راها

 عمم ئضْومؤ ع لسل» انه لاله نا معلا تيري ورب ”ةفم يووم اب ماوماقو

 وبسم مرد اصول قده زب لس وشال او ري سيلو
 1 ع بكرم

 هسا ةرسئذ فخ سانريدشس لم ماظوعك ديكو دج ا اع عل فسم تارا
 لمع ووسع لغو فيه اهني او دوكأو راك اب لطالو نبل سيرتك ل موكا

 "26 كدع ابكر اذ لت كوول .ابف مل وعلاب ةعييرعملا دانس مز اغير

 لكلب اكيئاز نا نار رواه ارمداف كال لعتركرت لذكا رشا هوس تك

 ٠ ا للمدرب اخ نو تر يرولل له دلو عد

 ليلك وسع ار (ة اضع دقو ىون موب سف ندا ان انام داو

 هس شاراطالر لردل نماسع مب مو أنما 0 أد ماعل أم انهم كاسكو

 كان رح" مدان يه هسرف ' صر اون اهأر نق لعلو قدام ٌةَقْضكْإ و

 لبس صيف اد و اا ىلا ف ضر ”عافسإل 007 ةلمؤاه مكب سبر

 0 را وصوم ”ذاودالومس مس أل امس لمس مار ام هلع ناو وو

100 مكانك يل“ دوعسلأب مدر دوعل اب مول مولا و م ايكو
1000 

 : . سارا اددعت رك 0 اههىرلوع لكرعو طق ما ةدداك



 نهرو لوارو رسولا سلايل ينم مد ساد لمعو ايار سر مود هنعدقرا نك
 لسمو د ايسر اكااددد ابر نطيل اما ةبعك صدد ا

 ىلا يملا فا سكر راسا لذكأ قرش بر ةرا ولم اس مردس لل تليق ماو
 هر أو ل' كد انجاب صر وط محاد اثرا روأ لكاص مك مزعل نام ار
 انملام عصر دز اص " لضولو سرنا َقوط همم وضد الو انعس يرق
 4 لكروو يرك مامذللا هلم ) نيمال أو ردع بأ أت لضخ لكك 19 ل اع
 22 تامر سو ناصع وجال ىدرو ارسم اياب يمان رالي عرعأ كحد
 الولا مد ميال تلا اح لمزعد 2 انو هولا ازور ابر عمك توسمودعلا اياظع
 نر اماو ىرضأ انآرزلا نب اون اكل ارد كوس و اهرب اصو ايررعى ض١ مارح
 (زجاكم تادر اني يولازك, صف لكر يرن ىف كيادو_ اهياصوو .ايبنا فكم هرب نا هرهو اضل نأك اب اللد حق دا عرل ١ :اهعدال ةيزم نك مط اماز اربط
 روك دول ضرب اه تقو انو لاعلان رو فوشان رم ةس اند
 .اهرانف زم يزول ربل 30 عارم ترام (ب اًنيَظْعِو هانم ترسو
 ادا ايلول تسل 20 انا ىرول ماض ١ اضاع ”فرلكو اه ان رزهداو

 اهو أت مكسر لاحاولا هني لد مقلع ضو 01 ارم عيطلم
 مالو اوسلو ل ارسل 'كن أبر امر ىهاورراب ىرعاو "مص 0
 ارهانس ءاعلار اب ىو ,١20 اعاد ىناث ااا :ايدعل لمد
 سل ارب داعم ترو ' و مم مره نيو ر نعم نع لرصد
 ابان الع ل ضضعن اص سكودا, اشو يلهو براني "اجل الموف ترجو
 انهسزرازولاراط ا ا 7 ان وا اردو و افكر فلا اول انمي
 امهاسلا [ىل ان شع تاطإ الرس كاو ىلاشلان اف نيام ةرانولا ولم صو
 محارب ان راؤارظان كو ارسل اهلا ع اناعد مناد كفحانط ال مك

 4 ةداجسلا سردي ى رضاع ابل عرما تلقو يب اغامأعد اردعلا نر وق "3+
 لمد ربوث د اوولل هكر زهو عع رف دبل امس تيوس لوهمل امدل اديب مل ىلع ىلا راو الاف ت دوو لقسم راما ليد داعيا ل رها عضل انا قا كيلا
 ةراك بلال وم شام لضم د وصول | نط لكىلع رمد لاير لويس ادسلا
 لس يف يد اهلل هذع هي انامل لسْملا اهيدبغ ردك دفذ لج



 ماو لاين'ناصو اب تري ليي شكا اعز او م . ةرورك ص ىاسنا كب
 لي انا كي *ر انس عرش فوت دار مو لضزر شاونمعنام وطن ١ هنتر

 متر واررت ملاطغ إرم هكر ا لع لاسسرا سهر مدع الق لضم ان[ عدلو

 لب تكرشرئكاو دولاب ندعو كامس[لعلا رأ و سلال ودا عع واو

 تيا ءا لع ووو مواوم رم أنو اسر ا |رردب ساو ىلاعل داو

 لص وس ع ادا انياترودعل ازيكم تزن بلو ضر وكاالاد ع ترل
 داق ير دا لك تولع رح امد اكاد [ضب رع امونة قطلاو اكرا ن اتريشو
 1111 مصيرنا آعاب تو سنو ملاك ايو اسرق

 نس غامسول اب هلرع لكسر راد مك وعمل املصولع ايرطط سكر سرا 2 اموو

 ل ةافيسد اش اع 8 ةنوُئهطتول مارون ككرؤيو لو عوز اننا كار هؤلاو

 مس انل اب ول ترم اءاوكرم رلد ام موضوعي عمو افا رم اعذ تكلع

 لؤي رلاوهر و ملاطس اها باغلا يول فاني ليك آه رد اب ىف اذ اكو

 مترازعرصعلا امر هاك لبو كر هكافاو لسن يتسلاكات بلل ايلا مع
 اءرمو كرس نك فدرثملا 1 قمو لرونيؤكذلاع رف علو فو وفو

 لوم اضصرورول ف رن

 ” اراب ىوت طلقرد للطم لول اب ىنم سن الف هلاقم لاق ناهس كرمو

 لرونو ع اوسول نصحوي ىب اهم ىلا عدل اهكررعر مو لج لذ اب يرو د

 «) ىف كول بوو نرلع لوك امي اهن نم هكطع و سرع لولو سوفا

 رسول عيل دع از مهرطو زتاو ىلع [ئنعا لقعو و ولم ى ول ' نيام أوس
 يور رولاع ترتعدلإو يلو صن لبو ار الكدلدادرتمع .!دص: نايل ينل عركأت
 رماه وصل اظوكم تاز دلو لاس ئرلوم كَم ومعل ىفاو عفر زول اف هرعت تاو فا
 لوم امرلا عمون ماك مو ريبرل يكول عار ا طسد أمو للص ميجا اما نم

 5 ديوشطأ جب اهئرلا حرصا نك و. لرار ابل ميسلاض مامو اسملات هانو ويقبل
 أ 3

ب عولو صو ص ةبريي دع لَو امرؤم (سان عوض
 أب انو اضل وير ا كس

سم هكْس ددورئأ و و 5 قامت سس م هل
 لرزنوزموسلا اد ىو توتال ا

 1 0 يل ىتدكال ىف حل اهاهب م رص 000 افس

 مك ود د ارو اذ ا مغر يرحل الك قرم يم مس اير ومع الوتد ب ١

 7 7 تال ضار 0 ' انهن س ويضر ىا م امور طلل ا تور 5
2 0 

 د 1
 0 2 ا

 ا
 ١

1 



 امر ل ارصرلا ملا صو هز ناك يهد ماد اسعد داط لائا وف ماذ نم
 هدر ثمل قوت وحدو و اندل ىف ه اوس نعاني دروس ر راد كرار أره
 اضم االول و وررسأو , هر ار ولا لصو لمس انو اعرو نآط رت هرصنعد
 ةمعرط رولا هذانأد زيمر اصيل يأ رذاذ هرو داع اضاف سا

 لاك ماسبلام ا أصاب د هداكرت مث وع مب مومن زشمل اوكا هدلاد هرلاوو طضوتو مرموق 6 ادرس انلا نوفي ماظل اررسار قف علا امم ى ار
 ادب مك مدل رسول أ اى دس أك الهاك اب د دلع دل ادروبو ةاذعلاك ساد
 امو يدار وقد ف سيرعولازءئوزطاو ادب او عرسال لاف داعم 1 اان علل ناك هال ةزشور ىلا بص عماد
 تدع وبها ىمككال رع اسم امى اعد ىضأو ربع تلا ورضنلا اذبرب سوو
 ادلسمي 8 رس رصد قاضي سنو ادق ارقص مب ميلا ثييالو لال دل
 اع ام اكوا دعد اردياو ارباب صولا قطلو ٠ .ةيسر ان قالا مد اكم
 ايلا شمس رك ارع مور يف اذكى وش رح 0 ”قاىللوه نم نودلو
 0 و ا ناكوو اريلار كسا ى نان ذأ عب لأنو ني اض يرد
 ادرار عكا لوع صقر اسو سلا ةٌرْعو اركان لكلا د
 هر اندر راجا يخي قر ضلال فلام فارم “4 اربربولاه
 ارد ولو ثيم طا وردوا حاسب اه ايكو رلى ىوعشاو حولا
 ٠ اوٌريع داعب رم فارم و اع ) مم اهلل هاي اواو أم أع عاست ى اكأ رن دل

 0 انكم ر اداهربرهرلا ذا ادعس لاو تفلارعن عرو
 ريف كاب ادرولوم وضاع امم مرمر اى مك ع يلد يدل ماب دل امك ىف
 او قول ناكر فرش صح ىلا كرف ذو هول ايدو هلاودأب نئافيلو
 ا اسرع وسب "ٌيلاعكداهزمل امسي ماسلا ةاكل فت
 اونا دبداكر وساع انا _َتطَس قالا [ىكايامصاوم الكرنب انبي كلشنو
 كروللو اراد ولأي امل ىئمسس أو ربك مركز اما تعدي اعلا ب اسّونامهكاهع آو

 هبط اكو أني راو اعناطر وام ارضاء داوثد اسم ور املارام ةريو

 ان كوياويويوم تل لا لعمرك أو( ريل ساق هر طم وما م اسم 1 ا
 دعس لا عاشو اكن سوينصل رئارؤاىلبعاو أر يهسور ودثىو ام عطب 3

 11 اه م
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 كس يي يي يي بحجم

 هبع رك ضلال او عمو أوو ل ترن ا (رف ص سا او دول مايولا نع توضع

 ايس يالا موب رس تو رع دسم يويظ إم تربص دنع تامولاب كد

 منع لاهرلا راب هدصررمو ارم عل او ار ى انف ىفع رانخ سون اطوحاع لاذ رو

 عب يعم اغبؤ اند ' سكب ذر ايدل سا اياد ادمرس هيعار نفذ اول
 قضرهرسل رك غوش توم 0 اضارس انل زوم هربكيز امر 'ناضاوس م رعو
 00 0/ وس و ا ”لرئلرتصل ع صايل ع اف

 امنع مروت اهاود ضانا م دش روع ابر عوضا هوم مل از اومر ول او

 ١ اصريراسمملا م راما مد 0

 اييصيخا عاد رترامو ادغملول يعير امرترل أ ارم اعمر وسلا او اخاس

 ديسك ونروح نايركلا شريم ىمول ا سيل اس امو ذأ

 هحشن ماد كونك ى را أ فاء رهلاو الاعب عتيللا اكس ذ اسإلا عدما نمو

 اطالب نشب دعو مصل سرع ازرع ىوبر زرع كردتالو م لابىدا وق تكرم 2

 اوس ةاروبلا كو ىب اشرد ىربص ع دقو الدعس قاد ا
 وعمل زل 4 كيش وو دقو الا طبزن نص يد اع يدق

 0 ع رسول مل فسم هكر ليو ىبرسو كال ىرسى لكى اغا *

 مو اول ارلمسنو و" كو عاماور اعل الرو سو لكم علا 1 راز ىثعوارك

 3 0 دم ل به يبد نازك سول غسلاب هراعس ناو

 رهان قنوت ربل مهر م دريد اذني و انصعرمو الاسلام
 د المل انام ساو درا سلا ىدبإ أر رب أيا رولي ا ناو

 م ا كررلانز لاه كوس ىرول لش ماك د ضرنعالا ا
 دامو انءرصر ساهل كذرلا قلشوإ د رسله سل عنك مؤدب و
 00 ا مضل كولا لعلوم هركرمو ر او مزيل" ود كلت مئاوم

 راق لكل اهاعر ون من ناصول 'نأس ادرك و رئوزع تره عال ا نمسا نو
 هنأت لض لكس ب /رم ار كرم مار يصب ملم فاو رق ن الوراو
 و قزم افون هانت ةرشيو مقل نع يس قل رمسو رداع وص هان ان أيظ لو

 0س ” 0ص رضولالا امهداو لقرلا مدان ندوه لاف اماوا هنو ضل !تاسرا و
 ا نا , ةرواس امو اهنارايخو هراصر انا كير يب لاذ رو لك 00 ان ل امومة راوي



 ايي د

 ًاصكرمالار ام ننك مالو ير وباب اباد مبان ىللادالاهر َتدُسو *
 كينان )نو اموء ولو اؤصممد كاروا ىل نبا سو هو اب دلوع سر غا 1

 .لامداع انضم و ينال س رم ار م هاوش اهردع طيور اثعحا مدبالو
 رش اةرع اهوار سرعت "مدلك اسنين الو 0
 لولو ا وم روم زلاوب ليوم اسوم لضقاو . ماس دكا دي ارم
 روق ديد انك 0 مدبب اضي ا ٌنلاررنو كر ان ضاع

 0 : للا ا أن ذرلم صش أ صمش ان ربأو 9

 ظ كنت ار لا كازا ىدل وما كرد ذل اقف اع اهنضو
 3 ضل اهرام نو رقي عرخاب لأ, يضع امو يجو كش لضعي قا
 دضل وعل ع صار ىو نوتيلا هاى دلركلى رش اناعولادعربل مدمر
 ”ه مضاد تسل ىلا 7 داو ةدق احن انين تمعن رزواء ريدم س ىل:رعرم اف
 هرم مكر ١ امارول نا دهد رول ابريش اع قد وهل مأزول او عيده ئوضا

 ا ىرلاَّيسعلا مز و ىهاضأب رايت 1 نوقع العوطس

 انكر ايرد د فو غوطس كر لسِعو ىدعال و الك عكوسص ىدا ثا لسلل او
 0 اراب تايم ةو رخام نير د فقس ايام و
 وى اهني ْمكرع ناديك رسل اهىعمترق صنت رم اهكأون د ونرل اعلاف لاا اهاو
 دار اف دوق مب طن و اهرلا غي عيل اه دعض لطم عر نك لم
 ةمتاردا مور ايا يرث مقن قاد ررلاو لولا قرود روجتكاو يطعم ا ني
 دج م١ يشلادع رف دك 2م افريسلا ةو دع ىريقنونل الأ ف عبو
 كرو را 5 0 مهكدم در دع ىص انهي فا
 ل7 ددوملو و تكارعا لصو لال 'ر ار و مورد لوو
 0 أسس لف عميل ليل عطش اسي رئانهاب رأى داف اشد دلع امل بعشر امو
 د رشم و عدرر ل انو از امانا عبي اسمرس دضمراكناىذ ع امج لم او
 ىلا ى' درامز ا َبنوَح ريما ددس اللا ىرصو را هى ص املا فرو
 داما يله أم دع هّنسفلا ه رسل صأس نمي اذ ا ميمو !لك م رل ل ام من أت

 / ١ حا ىلعو منار 10 طواف مسأب ةرش لل ادابب هسا ظ
 مط ل مون وم امش ماسك امنه مص نجيم ريد ناك لع 1
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 مْ (هوعم ا قو بذي ىدتعم غاب سس ىَد انام نلفوكر اراد
 .ىدمب يق رثسلا هك "له مب اهحاونر (كول سس ريل اطوسنم نأ درل ارتوص

 مرام سش ىألاب ةره هد ال اهدا اضم اسيل سبر,

 00 ريعل أكو ارث / وكدا هش مايا ناد دول الك

 ىلا فلط وب نوعلْرك ا ىلاكا ذو احب اقف مو

 ىدر ولو 0000 نأو اك ىسلالا درر اب هيلا ايضقاإ

 5 ليوا داع و امم مدع ىف و ىمالول ام

 رق“ اى أسم سن ل

 ” وبا ىن ىلا ار كرس لعل انو مم ى دا رابو نعاني ام

 دوم ١ رام مي اضن 1 هد لبر نول أ سوم مم دل مليم لو ئوماث وعل اخ

 لذا عصام ما رس وشل سس ال ملضن ضانم تك ذ اذ ملا
 درياأ ل اين اسعد ارسصص اهنات لقط ديرو نسم ىف يع وررقل ىرنا

 اهم اه ادي ردو موس تهيسولر ما او اهدادسرت مي «راضلادو 1

 اراىلعمر وهولا و قوت ناطر وأ تسع لبا ام دوم ! فعلا اهاونا ذو

 0 كاف انعم سرك عاام ظ

 ل هد سرج رق امل ما ئىكم ضواق سرع بزرللا كرك اسْيرَن ىدلومل اع
 ول كيو ف: لهام قرح ينايشلا اند اك ىزعد نا فاما اموزر ىف ريكا ىاد م١

 قس انكر ابرعام الو قبس ساو ىد اًممصاو يلة اكول انىكرفا

 كسروا كرو أمم لهاا ىاب
9 

 ١ فرب كولر عشارمع اًَمُظ كرصوع وز ايلا ة م قمنا مءارعالا عوفي
 فريمان ميوولوم ليتم ئن عك ب عاعالا دامهدأو انف كارو ان وح كلو
 ئارد نازل ائءسقن لع و تقوي لف تيا و نضع ٌةريعد معو

 1 ء و اسصرصوب ىكرسلا وو ئءملناث ٍضحال لق انى رصوف م

 هدف تيك تن ىذه اًضر قمم الاد يشد ىلا ةر اسال نعسان
 هذ ورم نم زول ىداذعو (مصلل ىاعد رم ورب امه ىوك ما لان تاه

 ىاعملا أسم يع: ىلا روس نضام لنا امصلا ن ارا ميمب ىسرو
 5 ايا يرسل ا دهر يصف بيع يمول فو مكامن
 تسمم ل نك اعرس أو لامدل مثار اولا لا

 | وو“



 ا ةميضكرس ام وهيا 0

 ار ا لئتلابفل ساند قلد (يئايش لثردا يعبر فم تن

يا اذلاذ ًافرصل الكر لا ا ركو اهرطب ىفام ديبارت
 ولولا مرش اب ءاه هن ا

 نيني سب 010 هرش ىنم ادق امد ىيل مد لص انها

 اشقر ماثال' داع اهب هديه طع هكا ان احلال اط اىلك دطن ان رسهيلشول تا

اس شسلقو ىلا رائدا لذ مدد ةداصن
 م 5 د اضر عضل ةراس ن

 اهل اهسسالبرلا اهيسر او داصفب لوب اعناس م اف ان ارسل يسمو نيب امير

 مطغيو اًسعرطو طا اضراب اندنوم عاش مف اصرا نهار ىضونل ايهكاركم

 فهر ثدإللو رراوعااه اذه اب هيد رح ماع ساب اضن وعما اخص
 امرتلاج عيال انب) لوف ثلث ءاعلوك امس اىضان الغ فرس د اسكارّونْزا

هأو هركشاو لول لم سلا ذارع ئ فت ارم . هس و نم
 انوتسص كال د ز

 فعرف (ل اري منال . اضف ورم ديس هيد دعت نع. دفس اسمر و كابالا

 (زمةأولاو رس ارك نمش عدا عضو رسما انفمل اد هلانارو امرؤ

 ص اخ عيد قالط ماو ٠ اضوو ا عءاوسول اد ورا نلؤدزح ألان ارعنا شك
 انسد عب ةمدو أن اكو رباب مارا انو انمساأرب وسد لصؤربلاو

 ضعي

 امئرافا١ ريب اهيسمصو ماسلا لايام اب وص نوار ل لزهر

 7 اةرمك رمل لأشا تاروعس , قوفسل لم درس تسر ورا و وف يوم

ود كارم علا 01
 2 . ندم اكلك نارع اس انول ان ام

 لاس ىب منكي 2 ةوغل صن ىف وأب ىعومل سرت دلوع سيرو

ب اوبر مارالال مضت ٍوأسضو روز اهدهروط انام
 باو عل ) يس تا

بر إو يمرس ىف د ابيلو نهخ رس ى درويش و
 ىرولا د د اما الوب ىلمك ا

 انوا (عور/ىددلا م مبىفزو دا مع ةكمرس دعو

و - ىدللئاخو انك لع ىلاوم
علن( قو فش ولو سي

 الايزو ف

 معرب سم اب ىدس رار ثسو ىررا مل فرس 1 همن ءدص | قم ىف د ارم ليد

 و 2 ارض ىلع اا ظنا نسكالل اسأو سس زر كدلوم ايليا

 20110 1 نمل قوم انءل ارا | قصرت ٌدعلاو يمل تول ايو

صم افا 0 د ةايوخع سابا فملو انو انيولث ىد ابن رأس رار
 

 بريك هلا اور



 ظ ل 000 اع 2 6 دغض ل
 ظ الدو ىالانماقف هدام اس اب عوصم فكري وبرو ني 0 00 1 1 وم اون اسم رلاوع لاق اهو تونز اهنا أ فر

 افلم لطاباسلوأو لنؤو دافول الس اسالاو- الا ةسانسلا نانا تعم ش . م 0و قسط عبو سب عقد هد اكرعو لٌتْصعو اذن , لا تنلف تدمع
 ل اولواسر مولا سا دار ىالو اوه او عرمرم ! عرق اهب
 اير تاوم لذا سورا مافن لموبو لاش ن ففلر اخرا
 7 7 او ارق ءزولوع يدل يس كأن ؛ ناسسلا امال عيد ان ورز من
 ري ولا الوم ااا ىرول ار ام وانعول ضنك ار
 راب ين طع و 0 ١. ١ اما روب الز اهقعلا دط از لصق
 0 امكنم ايذوزاكرم يد اكس يعل ان م ئدانل
 ارو عنو اس دانب ايل ةرع 'ناوضرا تيتو اير لا اَ
 "فاس توداّناو ناو ا طف سل ل دمتم اب تناعو اش انهي ططكارتم 78
 | عيزواف روع ارد شو رهو دش ىربأ تناشد الم تنكر و ىلا شل اداه ا
 مل اي سو نر ماع عاش ايهم ايظؤلاو ساب رقع ىظ 4 ريرولا 0 سا دطب
 د اقم نامزل ل هى ع برع رم دوحبا اذا احدلد سطس مي ميلا هيب ام كل تان
 2 هي لارا طم نيفين انو د ذا ذل فيلا اه م قون خرم رع أثء ليل! تلد اهناو لاكث 'ىناص واب تريز مسه الاد نعيد اف
 وياما سب تنااما اولا تالاف اسك تنام رو اررولا ياس ىاس ١ فيرس
 0 ءايزلا اير بوكر درفؤ وصلا اقش' نعد ١ انَْرَم ةزانولا# قو ذو

 ظ رو كلاود نم زايد د ولولا لك هو لاو نحبص و ا
 " (هزرع مايا درلا وركن دوست إراروس روث انوه رع اذاكر ا بيس 230

 0 0 نبل ةافعفل وكب تي د ذر يملا سلف ايكددماب ام
 اركز موب بعرس داو راها امظرلاو هك رم وادم او تقم ا

 15 1 ف ايرصسع او ماس تقسو ميت ال ترس ا رك يربو لا نأ اوس
 ومانمت ل ص'و ا ماعلا يعادل ل عت ا اعلاف اهل بس وام تسل

 ماي ل قولو لس ١ وبرضو ناش تقبلي ناو 0



 جنو ساد مدلك د فاك صيشو عاببلا بقص فيسو مو نب دلل ساروك تن
طق لك ديو كيارو هذ ةرامٍب جلا اذن 1

 ممر اوسل ا تو خدي دسم ي

 مير تناىذل ملى ران ضو داىلار انك كروب ىوتساو نيالا تضاف نم

 ثنا ارى ارت نافالا تدع نا ىعل نكاح ' ضن تر ناو
 وفور د دارقملا امل

 مساند ع ىرولا تقم 0 مرر سىذل عل فص اذ

 دفئ زاعر صال انترلوك ثايانلا و ل انف عامسعو م كلن قرص اضاو
 أمرك كو فغنوزلات ناك شدو ىشاوسالا ضو ىنابرمر ىذل رهرلا عكر ىعز
 رمكو ل اويل الون نم لرَسو ىتافءاووكم هاد ىرس ْرَو معاند ىرتر ايال هع ناو

 اوصى رارلا يلوم لكامو 20 اذكوتس شاك هوي

 /دطلرسلور اد مام هك فعاو هس ر ثر كانوا صو ىف و ّىب : ل اىىا كال داو رتمع

 ١ دنع رباتال ا اغم' أو صك شابل سيوفر ارو فر مو أ يسره لا ؛ امس نص ١

ولا اعيونطسارابولا ادمىلاو را علل وامرم زعل تناو
 ررظم 

راونرب نارا تشرع الل ادق ايام اسس سلع لك نم تلم١ اع يس
 اداه ةداعم 

رارعولا كدر اماعرن جت م اعكان كرها رضع مدلك قالع ناو
 0 اتش

ه ظرلا ارم منو ةافعلااعأ علت اشو رسل فاو اه اس ماو
 عا شو لك يف ا

 رانا ا اقر ل سي عدو الابسعل اير تدقو رسم مي يلا عب امل أس

 : ابا ترا فزعلا بك سك ل لك لو سليب ام أوس
دهس اوس هلم اهشر ولف رورسلا امد مدا رس ٍتاصان كيزع

 

مررتحن علال راسم برصر ان رهو كفي انعرابكل ال
 ام

 د دسار اساررص يرعب ثنا !نندلا معا 0001110

 ساس افاصوا نم اندر بدم نزع ل

 رمضو ابدولا امسى ركو وص مولا و 3 ا 0
 تاع دل سو كي ظ
 0 مهشسب راو او
 ولع

 دينو دارج رو رع ولسول ا يعل تن ل ارو رو لقول تناك

 عيل ريغ يعادل ونت رهلعلاو اما اهون م ركا اه ةراوازا

ا اع |س الاد هد هلل طل ارك و قعصلو
 ربك اليوت ىداعللو ىراكر

 امام 1 إل عن يمك سوم ىذا لما 5 الاعور اءاقم تعشت 1 ١ 2 ٠

 م1 ول كولا اشبك ا شار

 يا ف

 . : :١

 رمت مس سس مسا... همك هوي ا 6 حت ل علا 2 2

7 3 5 5 7 
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 , دس او ماتوج 1 المور ال از الؤ
 ”و منو نال ادبخو هيما 6

 20 اعررر سل هو ارم : 00007 امس رم و ةريتحامرأم ىلت

 زيظلاولامالاو رش هل نصوم
 اهيدك ساو ىل اير زم تن او
 217 ' ام امم فرى ملا ب

 ير هانلوك بني
 أسم عسر ام اس 0#

 ةفاسمرس ل وسر نع فروا
 كضوا سل : ١ايام علا مالو

 أسلم ماك برم مث ليلا

 امهدرروبزع لصد تر اي
 ل ناهس قتلو لارعلاو 5
 اطمارر رطل لم لر
 ابا عال ُن رص لضول ايدو طن و
 هزم وطلاق ترن اثر اعاب
 فضرمو دوس" تا ىصعل

 ' ١ ف مولع ىلإ مشا
 مرقعم اسحب هدصم

 5 لماسل الع ارسم ى برسم لا
 ترص وريوسلا نار د
 دلبرضو در ال هانا نا
 ير مر اذار اصمشنو

 ل كولا اراد ايس 'َتلْرام
 هك ار ساد اوغ تايم اشاو
 تفرد اف اسايروم نر رلاو

 نيميدبرا بفاس ىلا.

 مب كارما نع اسمو م كلاش ريق داك رضاع
 رس ىو ف 5 داق رلا ىر

 0 نعالا را

 الرس لا
 رلسلا اهب اموت كر اىربج
 رك ندد ابلىرد ّىَض نودلاو
 رمرراو راو الا رمت ىفع
 لاا دقل نكسر قو
 رم وم ن )امد ىردل عسل
 رولا ض س طفل فرلاو
 لفل ل او اخ أز ىف سبلو
 ل لع اررط_ر رب اضوا تاع و
 رود كامعف ربك او دوك اد
 درس ايام سلك ىفاونلا ىذت
 مك سال لور قا
 00 لئارقاو

 م

7 14 
 مدرداب

/ 0 2 
 افا ارركرلو الم تاصوصلا دلع
 رمصلا مدع لاذ دو
 م تمض | سو للرد
 م ايرئاو ان فاغا

 ا 9 اههراقر سول 'اورن'و لن
 ٠ م رش ايلارتات اضلا ف



 سطو مو رف 'ىركد ىف سك 7 الريف تو

 موا و ررلا هيقو وفول رع رش ركزو داو

 مضل در ولانربر د ىف طم رت ىارعلارجو ناو

 مرضا اهون ' 2 مل سس خف قوس فاقرؤو

 2كم للاى اكد ل رايك لاما بل الرو

 ١من الرف ز عر رود اذ /عدنك كرذ نس تءارثو

 ا امارس افطو سكر طيذام غد مي, ارز

 ركاهم تبصضاس ىضايز لاف شلزلا مب رح منو رعد

 مكجو اهرم وعز وت ل الساك مم انيوس (ىس اهيا ول

 ا اسهؤ درو 220 اطل نقر ضيوف تفر

 ردوضو ىف اوعى ٌتفاارو سر نام طو (لنرعبو و

 رس دال خامل يصد هل كاف )اعلا زازب

 الو ملا لامر ر رهو 7 ًامآ ونس اولا لسسملو

 د الأ وخلو كو هنوف روضقرع رض نا

 0 11 ددبسم تلرامرلا اغرل ابو

 0 ملل و ى داما سل اييباو

 0 سابو اطاع ىلع اسئل ملو

 5 ناصضراو لرسلا وحرم مضرب عام سعر 2

 مسكر صرع قلو ع م ار اصر سرك د فيل ضد ام واع تت

 * مول "نادرو ١ دورها نظم ل رراول 7 7

 ىدمل راى وار ب اضار ىضماو صولا باط صاير

 سلم ررضو ذليل نو و 22 ايرامعرلا اضل ىف 0

 نيل ط نقول ندر ايررم ”هتورم تاقضرلا سوا قب

 نظل مدام ربا ال قر 2 رطل, اكرال مطلب

 هيث اهصربلل الكر رقص ىرفاررن لعلامات
 ثيل افرك اق صامد لق زلوا ىلان افضل مح مأو



 بص برص درو و عير بقل لينا دب 1 ْ ا
 ىَساب عدم مورد او وس ىادبتت رع ان اطوال ١ ميدان أ
 0 ىدلخ يم يظر !ناركلا فول : ا
 ىف سشمل أ رد اي الو ليم لصولا الهرم تلا ئ ظ ا ١ ش
 اس سا .افزلعلا نع ناو فرع اس طحنا ناب ٌكيوو ظ ا 1

 راو وكاس ظروف ورضا رول لولا ىشَوَس د ريفسشو ظ 1
 ظ نضتوم العرلا و قاطا مهمسو هرب " تنرتدتى زل ' نلرعل اره
 ظ 20000 201 اهلا تل مد ُناضناو لدعم زو

 تي اولا مسرب يويو ..ةرطس ثيل ف ل مامعرل
 تريح اسر لبلد مغ ديسبعا 2000 د ايل بصا

 نبض ابرلا ف سطل يع :ىس رد لاوكلا غد ضو لاعلاذ
 نيمعترف ىف انشا طول امو سطس كر نمل ءروك ١و 1

 نوال نأق اه لو د نلرو اينعرمانرلا ير

 سير ىا رب ٌتسرلا نيدو رست اود ارثس اي م
 عبو اول ارط'(رصط ىف ه انهن ايس ناود اى سرس اد :

 34 أير ف مارت امايما يطل اء وطس هواس اسن سو 3 3 1
 يدضربو لظرب امصرنعل ايد ١ اقامت ف اهرب ف ب ناو ْ

 دوب رسول عييط دوج امل سر هرم دوس ل اهنا ظ

 ىبواوَت ْي لفل رل او مب انعل الم د اول اص ير لَو ظ ا ظ
 نا 0 3 هلم مسوغ 0 / ياعاسنا 3

 ا و ع ل ةلصربوعر وصولا 3

 20ج

 تي يح سل
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 تر مساق هل درل لصْمل ا لرصد ران حو سدلا اول علا ىلا مانا

اركم نكاد داعم فز عواب هجرس )دليلا
 ل عَن بتلكو , علل فان 

 مدقام اوله اعتسلا َةداعوو عامين عي ملام ت دز ئدك لاه هاو

 يول لي ائباع اهرعرنو . مريب اكرشسا ّجرطَف ابرعو ادب

 ماب مرسلا هانا 200 ارماستب الع صول ابان بو

 كريز سم عدلا يدَصن هعاايطلب تس اه ارا تب
 صو رزغكا ىدعو تلمح ىمعيد و دصلصعرسع ع هنو

 علان سيف ن اكدت ناكدفن اسس ضر بعل امهم

 لاو دنا ارماغست ولع ٌرصتلاصولا تاقيوا ناذ

 ردكم ان كير اىمو بومع ى اف مو ولا عطقو اك نأف

 ريا هعبل او فيعلم لصو ْقاسعللْرل

 صبا نيرصس سيطوع يول ع ررلاكارش ىلا
 صرلا صأق لام لاا ند اساو اسملرو امايو ءايمانو

 سمعت ان ايو . كواقربرولا ىرعام 3 انظم بلا 94
 كرررم ىلا اهم سدْبرلا تفصل اضف رنا اضن اعبو

رص كو نعمل اهانأو 59 ةراثو ىعارر اشيإو ابلداميو
 

 ل قدك مى رؤسابر سو ايفوسر 1 "كاد (دْطو

 لوغو صفع اص ابصمو ايبصّ 27 اهاذ ىلعنو

 لاس ف فدو هشلو هر س ضل اكو كن لس

 يرام الا مننا كىيراسي شت مواعاعسما

 ادع ملل ١ سوبض نع او و اهدنا ارنا 7

 هنا انهيقرب ا ااه فو ناهي او تاما

 راو لما ولا هائل هع ىبككو عادولاب وُ سعال

 مصل ايما ىل ىف عا اعوام عار

 ا 5 ورلأو (رعو و

 ابوتك/ تلمو

 دل الوعي, ا لص 104 7 1000 لاكاب و



 ا أر لضرب ىندارصافلا هع م امرلا قكب
 رصتاو علا رام ةوامو  ا)ورزلأو قارسولائذ هكئز
 سل ا ل اسعو ارو ساد ف اوم سل مرره ساشام
 ا اراريزلا انهيع تررا اوو املا, نع هلم ةعاس
 رولا عسل ًاازع هكر ىلنو ىوهبسلا تاي كرم
 مالا فاو كو لصوب ىدوعو 2 افرل ندور كا عد
 رراو ”نابزادص ق ى : ناني ناين امك
 - ضعلا قولا لر يطل ىلإ 00 ىدضتم الو
 . طلو عاشعت اعبسو انوي مملاب اعدم

 58 ارقد دل اعاغ ىداوت 38 47 هوو
 سرر وعى دوعنره ىد ا أعدمل :
 0 و يفرد ل 8 اثر اخ ىمالس

 الطن ماورملا او ربي ملك سانا مدعو قرا ىو ابا كد
 ب ريملا وم ىصرلم لاضع رع مارح نأسعالا نحب ىلع 7ّمْث امثو تلدو الاصول اناواىمؤب ديو" ةرظس نوكادلا يمض الاصو لاركأ ىدرك ىووث ص ىّس داع نس احم رم
 ليكمل اى اى أع اىوأ هددرط ضير ىف لاش ننام

 لارولا را 5 اسع مارق نك ان دو رو ىار
 ىو ررلإ هيمن ارجع اف امر اهئشلا اى ودضت

 انمى ىاتماو اومرارحاظ ىف نيوسب ول ماعم زاب ارعد نطو
 دونم اد هرعو سس ١ ايلا ارب ترس اف أب او انهم ىف مفسر عب ةرابزلاب نر عودم هروح ا ناكو 0 عمل طاشن لوضمو

 ىرهو ور كيت وس ىدحو ميه ى رس رب اميساف
 دع مارا ميتا لم اكساطسباو تاضالاعيروم ٠

 "اك ررودرل مزيلات مصس هوفر اهم ى م
 000 اع هيدص نميردس أم
 1 0 د اه ساناو يا بكر 37 سئارهام

 05 3 دعوت .اصواهطن مول



 ىف كن م له ى وعل اي
 مقر ) نذابتل قا نم

 امجد هع رتل رمماب

 سمر ف رس و اك
 لراّوف قرتساريا مب امصخ قر

 مالط ف اس هلبواس نا

 لعب حوا
 ارباب انك ه دع نع كك

 قرود ّيَمِهظ دّئالئ ا

 اعاعش يالا ىاسكام

 «بباو نم قشملا نول نيا

 ىداوق حاج ول ىف لص

 اليسا انا

 ىبديخ مز و الأم نك نا
 اير اير سرااعراي

 ىدريع ا عامسل اخ رو ظ
 مدراس ناعامازرلاو

 ميل ىئريس دب ل انكار
 لبان تورو تكل

 . دك سو ضر

 أمار امواّددك

 0 دع بضع
 ىرض اب سولار اف

 لو ص رأ ميسو ىلعو
 ىو ور ملث ىنشو

 ١ 0 ارب ناك

 كرد ْمف اكان ضورلا ا

 كدنع َمف اطيل اح تاكرع
 دسر لهيك ١ ساوث اف
 كمر ى اول اعاعت لب

 ا مس | عصمت الو

 كرس علال يرسل تنوي
 دعاف دوبي نم ب ولاب ذ 3

 كرس عر / امد ىئأه ى وبزا 7

 كلون اسك سيعددرلا ىفسو

 كرو و رجل يدبر تح
 دعسل ٌفاىسوم ل ابلد

 هام د اشار
 كدب فطلل عاطلا َىصرو

 *_ و4 , غ6 سا
 دمورار ا

 ف مسو رى د رز ولا

 ركع لع لوبكأ و اناك
 كرضرأ اص مرو 2 و5 اضم

 كدو بيو 0 ئطشو

 كدعورر أر رسأب ىوسال

 ديوس يصرإ تع
 ير توا مس



 ىدعل م ارا ىرر ناارعام نو ماراع ضاانا
 كرصتم اع ىرولا ىف صب انهو لاو لم ق تمد ا

 لضاَس ءوبلا كس قىانبعو لها صنلا مهنى اغ هيرب كلذ وع عيتهارقو از ارلظ ىم مدلغب دل نفس اي ايتلاو تدر
 نم ا كيك ى رد ىدم ىعضو قر عار وص اضمر ىف ىدلشو
 لأ كج رولا ىو مخ  هيفيرشوعرللا ف لاقمو لراوعلا ن وكم املا سشبد ى د زغ يلد لاول ىوه ارش
 لداضاروقشلا 57 قوس ال و هاف ىانلا ريك بلكات
 سهامملا تدع ص اناالو . هسّترهرلار يك اناالد
 لصام لاى ب روززاب نولفدولو كابا نأودسلال الر

 لصأُ مي ريلا ىف ائارل هلأ ىو ىربص لبعد
 قسم ايديا ويف كأوه اراه مظتمرم دان
 ترا رم ةيارعرسأ ليحل نسل بولا مصار ال صد لأ ض عب ممتامصو لسعاف تن ' ١ مودا وكل اطب ورم ٌممَقلا مولوعثالاو
 مايد هز افجاو ماس ظاحننا دب هأبك

 م ادم و ول ول مم ميرو اب اسلا قع عمن ىفو
 يي ردا 7 اً ذم قزف نمو

 مالم دعا ىت امر لم اصلانلأم (تيكماوض قصر
 مامأ عاللا اوه ام اي سإؤب يجرخ
 مدالعو مر ىت لرىل داو بع ب ىرولا ور

 كاهن نايم موس اريج م ددؤد عوكب خام تبنلو لع تلو و تايه د لاا بش نمو
 ىلا ابربظاحل اك سحر طوعا اولاد ىوتب دكذلا مالك ونكت
 ا يارا ار لرم ترك د سسكأرفو نارا ض اسر
 كولو نم اركرش و ال ابأبر ابر لدم اهب, !رظنم هلدص تانهو ص طصورلاو
 220 ايما ١ عرف جرد ري لارع اذ |وانتف ظحلل' غمس لري
 ذأ موو ناكر مدن سمس مدا تا ردو كوب وانو معبر مفكر ملف
 0 وا ان د دي شرد لزاع نم دموع انعاتمإف كامو رمأىجر

 0 رش
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 سكوتر ارا ال اع دمنارولارلاانعا امو هينا اهرب نيرا

 تاس هضم تلق هك فل مدلك رو ةرسخحب اضرشن ان 1
 و ام ةرعكا تحك مون ل اهاطس و اكرم سمس لرد الى أك
 رب يك وكر عدلا ةددل# نانك مر لع نم عرب جوس اىخاد ىع اد

 3 2 ةراصرو نلت عر مل كو رمزا ناد الصوم وعاد رل اىفشيبل ا, واد

 0 أعرو ىشراس ام داي ورب ابو ل داع اهريص هايم ىداو خو اهدا ئعرص صول

 مبايلوع عفاف ر لصد سان ل 5 م ااوضم حسك ايصْْمملادقو
 . 42 شرم ارق ناو ملل وول غدت :ىضررترا اسد طعس رارعاول اق
 ا اعز اقاسعو ب ون وكامل نمو ركو ونىدضرا 2
 ٠ تارتعت رو اني صال رو رش ىي مضارع ندا ا ' لاكربا انطولأ عنيك مربادمو

 -_ اضدسا سس ليهس وبك لكو ى لصف انه اً سالك هك ل نص
 - طك كاس 1 ١ ةريض مضر [مس تكف اذالس هو أصل ردبإ اك ساهن قاس
 سة سلا رص ميد دبل اب تضاما و وايام " ةنبرع دوس أو نفت موس
 ريس هق رد غوار رو رعب ايار فعسى ل ني مددعد دل عس تلق
 2/ماقامؤخ فس فعلا ردمرلاو ير أ اما : ناو لمد اطع ىف هلا فريم
 ديول ايرإ دل ىوك بزعل وشو اوصرو نرسلو ررول هش روع ' انا وت نم
 اير وردها انما م رثقا ان ئارل ارث ضر سلاو ”لالو سس هدم
 وار سرصاو سانه 2 مم الو ولع تلتو ريشي او بالامر
 «يهلضم الكل برو اهلا نول ارانب قاتلا طزو_ ىلافلا كس قظراطررولا
 فاح لذ ل ساشا لو اوس وابغى مر عونك كاملا لولب
 4 رو در ىاغ ازراصالوم لعزرر اًرامر هل ل داعاي

 اعف رو رابتضألاو ل اطلس ولو لس فلم رن اعنا يمقن ال ىد اًضماولا

 يهلشر ول او ىرد ول اورج ا, دوشاوتدر ىربإ ل سس ىو

 النادر ص ى دعاس سماق ىراود احن ١انوررلاع 2 فامار اكرم ىرل ال أاصو ىلا
 نينو لو زول لاق ف ام ادد ير وزاالولاسلا قابس عير ا
 يلاسيرب سكر وبةرصشل سلو ملول اقفال و ترم لوط كاما امنوا تن 201

 4 7 00 7 يفت

 5860 ب 7

 20 يسرب ه2 700 وح

 اا

 ان

5 
 مث كى لاا فير” لا



 2 رول نفا طم م20 سو اور ورع نا صول لاو تضم
 14 روب اس رس دعب دوس نيرا و أس نفل 5 ن د يلو ضل سسك 3 ظ
 / فل ماما اى امنا ضم اس اطرو دو ىرورسام نهي لع ا
 يارب دن ووو يعل او شر صن ما قات ساىاش افا
 هللا وملك و حاضإو ّن ىثر ف فرص 1

 كانوز وس راشد ام ىلع تقدرو ىاروا , اعهشأدو اى ب اع

 اس نوصل اكىف تنفس
 7 ىاسر عاق روش ىح

 ماصار اباه السلا أد مان قسدايع
 ماخلق ةيريجفا ةرماع اهار ةءاع تهمل

 7 الرمس اياصي بو ىوأعو ملل فول ماد

 100 مىصاتكزفا مسد مك

 0000 أمهلاكر سافناا كرت
 0 أبرارا نهانا ارو

 ١ مرفافص اص ابقرم نلائئارب
 000 مكتدتو نبا" اوماع
 مام روي عدوتس مس مس لس السيف

 مما ىيفلوأه درر امتنا امنت
 7 اس ىفمم مول مى كرار اهلين يس

 ماهصنر اهل ممل م ابيكا 200

 ارد اير هوا ماع نيف وم

 000 اكل اج ابث نلوم

 اهولاكرلاب طش 27 ؛املاو 7

 لك رسال ثم عطب
 اضل ' مير ظوض ها
 1 اا .ايررهرردال هاربر 0

 ماهم هوني ما فطللا»

 560 0 فاس 0
 ماساَوْسا ن ءربق طر

 م امنا لاي ناعم 0 بع

 مدلول ضفلاى عن يي

 مانا هيل ناواضإ ةرلل م يلح اصاب

 يصد ف طا نن اجيامين او نابض

 0 اكابر هز اهنا
 [اهل سو 'ابرشو 0

 مادرعولاشزل' ايار اهئرر قع ارت مدلك

 مديرا كرك يد يمت هم هاك

 فراج لي فول الا انس
 مان روب ةيبسلاماركرنو

 .(اقيعراملس_ كرر وعلما
 : ما فوزو تاه

 رهان ارو هيدا ويضع

 07 اهو ابوس قرام ةرط يل امتلا
 ا ام ء. ان للا كدقم

 مانو اهنا 0-0 مما سرعل م
 00 ان ارسم باد امص
 مينا سا ام الوم و
 مايطو ثناء هنن م قدرهم ر لوا 4 اهنا

 نس



 مطل وبان ةشسم هرصع ترمب ماما هلع قطيدوك كدليل ادم
 مالا لبس هل نوع ولا قو مادوقب اين ةزماش مل ى ابر ا انك
 0 710 هل ار انع قارا 'رهدول ماعلا هيو بيا يدش قرا لعل

 2 اضل رعد واج عير م اطرك روث ايما 7 ل افلا ظ بس
 ردات ضان فلا اذ فلا ميس كاشي اير ٠ .كايراهونم وعم
 0 اضرار اع ملادرلا اى مان كلو ضال لم مفيس ارت اهم دلو

 اراكزلفو
 هزبا 18 ةهع ل سانلادسإبو ملصق رو ما لب رعبا ع ماب ىدنوم ٠

 لسإل اناؤ نوضف ىقل ىقل سكيب لس ىر ىبلا قصر ن اهرلا اف أ كب
 0 لا ضجقم ىو اس امك نصر 2 هما

 ءامماوا كلوا "أر عراب اهعك/ امص رم تك لالارع هيتس مك وهط مر

 ءابلا رب و سكر 8-3 أر رو تدك هلو ليو ف أه متع دفميوع م

 هبظم ميسم ابرورسلا قامو بقرف دقو امو حب ' لام كطعئكو
 هلزم م ةبلا واصلا مط عالامرترلادد اد قم لب لول اين 0 افسش راسهم مرو

 ادب"

 هي لم ال / ذم ير نايدبهو ميدل مسا عاف كمان

 1 هاوار سول ابومت اهزعو لما « رامي 'اك مران رم اىصكرل دايم
 مر فر ات الهاكر ميسر ندم د يئا ءاهمر مع عامر اقرت

 0 م فم وسل دون ع دصتأ ضيع زعر' نم
 م ضافرصال ارا نايرلا اكن كي مع ناز غال مير الاب درا ْ

 34 م معبد اه رم كمارو فاو ام م اس ةغئرال ىأو

 010 ولعل يللي كءاعل اك روانرلاد رز رفح دوتكو بل ماجا مهلا ناهيساكت نك

 7 ا رثارفا نول دله صرت اه رضروم ىلا ل اعيد
 د اس طا عاش اال مولا يرلا هلع دكر اباو أنام كرام دولاب
 7 كلا فواصاص مضت افاد طع فو باؤنلا ف طفل اد مايل اه اربد ره
 ظ ئلودرن تلاع اعبي لان روان , كيلا صلو لاك ثان رشإ ويلا مع كالو يد كدنوم

 0 رانمدفرا ذاين_. ه, سم فرط"



 ظ 00 ا اهنا دهم سرل هزم عرما و

 ٍْ دوال زال يبطل /عشي اهلا همددع زل ع ترابا صول مرد ب ولولا نمنع بلل

 ا فرعا ُذ ظوْسوولمب تعكس ان ىو «اماسص هعلر طاش مول ىشلارذ عم لطابلا

 مدرج دولا ع هس مايقال انك اديان همي يعمل كري مموعل علا اهتم ان

 0 ىلاطرا امس ادا ممول هرم مليار خراظ غلاي ون الان

لو هارت صور د نابنلا نس قلل نشا ةيرشلر
 ل كورا نوف بلرغم ةلكم لج 

 ْ .ايلرضانرا مراعرولا ماطر كطع ايفل. طش راكع رن نأ عردس هيائلو هد أكوا تن اظن

 دام دعب .اييررعرذاك مام لض امض همأمع هيلام ب عش هناا تملا

 مافيا, ءالت ا ذ رسول ل الدنا همابر ىر ضر اذ وضنو اع اعمل ديطم ان
 مارا ولام م تراس ص لرانمو هداج و همان ناه رردأ ارنا تاهل ابيل بع

 هوز ةطلبوع فم سرا زلال < هما ولو , مير ائنل لان كرلاهولاد مانالا فم

 مم اخير مت تاكل م ناار هم هي أفذو عافو يفوز نارا تل

 هيل اقرا امه ار ا ل اعاد عدب م امك اسري لس ليال نور لاق لشو هر

 داك ننال سهل غدر موت دز ممارسي راو ال ئالد و ١ اظانمالاصل 'مافليسر
 و اخ يركوكوللإك ءليوكق عنز قهر فند فنار ال ناسانفع . دقو ان ياي مسلافو
 م دهرل عب عع ةنبن نت اراه اء لارشس مالوم ناك رمت اشور فرك إلا

 لول اهرونرانم سو ديواعم تامل غي - ,فاهعدوفولاب اسد م داعلا جرين مكرلادب املا

 لكلا يوعير صرنا رهر مارال اه مامر رهام نيهناكلا ايي يرون مر

 مم بأ هروهوب ةروعسم دفن كلل راقب راجيااعلا مان لابو سلا
 مدلول نمل هنسللا ردسرعوأو زناراطام
 ماغير ميا ردي لعلا مسا نيللي قم نر

 ماس اس ازل فدا ريهأي زوم اع 00 ةلرمل اهم كلود

 لف يطا عه راب هب وع رضا ب( عانق خال
 ملا تلو اش بطلا ذلمنلا التنا هشنل) فرساي ءاصأ ناسا قو ب .ذاقاب اهلل راح
 ةديلاب ىامتنإلا اقر دارو رْسك امل ع يالا ع اناس م /رواص الاكسل

 بأ لو قلو لدم ام مل ملا ضرك نار اقسل'لهإلاو ش قيس لال 100

 منع اال شراو .م/ةلاض ماهو ايا مالم را اطال كولر رتم بامر ل ذمار
 مكوك ْ
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 مش مان نور رهزلا ان اندوس م ريم اكالا اسال مانا وا ساَسر نأكل ا 2 يون موك

 ذر ةيرلر هانا رس اررعوم ءايعس' زؤر ؤلذلا ماو طفلسا ار لر عرف رو

 مايل رج م اندر يهل ترق نا ”باهألا عاس ترض لمار نفل عزا وعرهملا كارم
 فيلر و دورنا وف ميل 200 ا غال عأل لإ مالطا روع سرطقفر مالو دليل

 ءاطقرلا سرد رسل ديك تان وها سايلو قهرا هيب لا ريوطرا ماعم لفك ل فنين اه
 رخ قا يعقل رتب ووفطفلا انياب نايراب ع ضابوم اب تمايس ا, تفف افتر يمان
 هاك مما اقل ذوعم ' فرع ىلا راعريط عسر ونزل مب عاف نررهل ا كريرم
 سلط هلا زرع سلا رز.( منك ىراظإ ويقل نرخ ارا تيل ورك نيل نعزبرلاربس
 ملرم 53 0 ناهد "نان ووصل نوصذ يشر فطلب ئكرعل م مرعم رز رت مس عع لاما

 101 هيفام افا باب ريو لس صل يمان اهي ماس مفي مدلول شا
 شو ار لب ىرلافيقل سس انلام ملال إب اوشا وني مدا عاب نفس

 كر انل فلاي ٍاوللو روهس ف ابد ٠ املا لتسسو سوف عما رالربع لكم لوب لدعم اك

 4 أضر اني مهن لزرع مرا انكي لامتلاك كرر هو ينمو |روهس هاعبكرلا هس ئأب
 ما هيلا 0 ٌرلس أبر نيؤلاهشر دهس قلسملا اهبعْروو ماطر ره ئلط ذو

 ارطألرب وكل راسالابسأ وردم دن دال تركى حنا ررزل مضخم يدع ىراوتوكالوم

 ل لوهعلم ا قوه ُو ريل اهل اسرع - عرايس اريهلاسر 2 / أهرام نما
 م اكمل نياك لضعل ريهؤلا مصعريأر غلا دهس عب أراب افلا يع ىرلافو م ايزسإ بك لعام

 بعل ع مل درعا داك رضيولا يضل, مارعزعىوماب انال انه انادي
 رخ قصالعسسأب ر سرق امكن اسع هوز” أ سرس أ لة س يأسر م, ذا نإ
 ديعلا نعم وتو دير هن وسما كللايبللرل مع ك كرام انلطاكد ريعالا يف يدع

 ةايرعس رالف ترا عرف سلا ىلإ اهل اصق مر زارع مذ 14 77
 كرانلاىز ايام رامي راع ,مرهأب كول واني بالام نوصرام بهار دالي ءئرالوي اهلا

 4 مة انيا ل 3 أير مط اهل اانسأي 60 دير دعس رابع فلا لإ

 شاع اند 1 هسا انواعها سا ايسر اها دي هوما عود ب

 لالا ران انام ماين لس نا كياني عشا رولا وو لها عم سلاف نابزام

 ونامل اكرر يما يشل ملر ف : اكمال قالب بع اني اع لب[دالر دسم يش أبو

 رسل يطل كار ل ايمما نابل اننا يما مبكي رعب وعسل ب



 94 موقعا يوان اب مرسلا دبع نا عافسو رظذال نصل رول مفلس

 هيلي لاه ثا هكر فاطر ميغ ىأ ئريصلو قاد ع نئعيرعم مال اقع

 داما راني تبان كابرس سلا ايل انو سنو سا ةانلؤب هيرامؤطازمطرح

 لسبع و وفا وعيب اك 2 ركاره الاه و ريشا كييك اب هلق ف اهنا امهر مهما يامعلم

 ن ايضا لاب املاك وعر اب سا لإ اهشسرعا ثدلانهمرلا لضرماب صال فهر ا

 كسار كو ل مربف شفا لوم ثعايرلا مايك د باهر تائلك ده كرأ

 000 هيض مدان اب مامن احلا واسمو عم ىساهلا مربع قاب ع اهلا

 امهانو رانا و كاباب هر يملا قه ا ةرانفركشلاي هني مدا ام

 00000 تكليف ير ربا اميتاب , دا انور قو ول 21

 6 كان اهنيورلا نم ده نم هيرمان 0 نر داعم كينان

 ليل ازا ون ىلطرو لسا عزب ءاصي اذابض السمو انكر لوا وار طار شيوعا
 زاب دئرممعاو نمله اهنارعن تدر هانم واس لاه تاْناس 5

 هم انما لاوس ئدوعسكب ىفاش وْ ناهس أك مخ راه مشب ران ل اهدا اا

 ىلا مصل 'تاحا رم اهبلاقشولو ن سر وقول هسعورنلا ناجل سررع موا وكى أ

 ملا رئيسي مول يزني دج رول سعر للك صنم هعمنراعأيإ را لا ع عدرم

 ماعض وعدو هاند قوام طاع ناهيك مالت غرم هلي ةلسوك 1
 بؤ مل ىتيم دود ىنأبو ور احلا انما مما رائخز طرتفام وامل داو

 ميِص ُْف الرعنر ر اوت رزقا دوجههسو | ةان يابو 3 رار نيد م ديل اسر

 لعلكم لهزلا درئعل 2 او اهل عضو ةملوكإ اب ماا امز امير ىحعا

 ديوس يأس ءاكالقنس جيلا دال وس اباسأ ع ديل دعمك ىلا ور ىلإ

 ارز صوص رز هاصر ئ ابو دبل لك سل "عر ديرر :هاهوعلاب لاما امينا

 للو نايس, بيكو نامزلا حنش هس اليوت طروحات رافال ام امنزك ابتسم
 هزكارك نكرر دعو ربلا اي دكر ةز ةرامعوم رفسو رمال اال هدو ريكت ا
 بعكو' 1 اصرخ "فاشل عد تريعر 1 قول ثيامريساببار فورلا اصر ايد

 ا للم دأب مسصكؤبزانو هر هزل ماروعصر ئعأ ث فام ص فان عؤ س
 ظ رس 'ىلرفونأبم 0000 فساراسانرإب ذهل ملا غافر لك هرعببأنو كلاي
 دق ري ليمما 7 دعم لملف ةرابعزراب انوع اهينررعو (اهإ)' درو يدعم تل مارب يلون

 هر



 تم اضلا ئ ةلاقيتغلان اللبن! ميلا اب شر يليسوسرل عوالا مي
 هيلو اني نراليبوس رشإ يورو كرتشعل ن راهب تاو مدور امزر اس تاب تن اقإرساا يدر
 هداع لرش راروف نإ ذاع يبد قو عوعشو 4ك ايار عرلام لوك تاي
 بالام ناك ونص :لشالكرلبعل در بلح نطو كسالك ماع انسلاان فلسا

 مصر م ري زلوم بزوعسد وي ذاهم الك دوص)لا] لع م هينؤئمل ذي

 4 تانوولصو مف :لباكوب طاوس هزل لكرابفا ديك ا
 .كلالام ب الففلاةك دل وم داعم اناا تاج نعال نكرر دعم نة يشروسإرابو

 ى4يلزفللا 7 أبو ميري ير نعل تل ديزاتمول مع ديرو اسفل أبو لكلاب م انك 1

 ور ديمو خرقا ذ زر علو رسل فمك انراي ضلاله ةواست قادر ايضماك

 دف اهلا ينلان ام .عيرخياس يتم وعي تروس قايل اطال ينل
 كلاوم ياش اافرم دالؤ لق ةرايل دام هر و هاوألم# //ريمهر ماع مراهونطب
 "|| ناينملا احر ايرلاوامر مؤ نايا هامسألا ملل زر هدلا رع ركب كامل انيس ظفر

 1 لمس ميلا :اممر اهلاوعاعرا لَه مد ةيغيوام مصارف زل ورش 0
 ينام هوت انكر فس سيره اك سي ناو 2 ليؤلا يالا واعر ىسكر

 داب ديري لك داش هلال دارع أضم اسد رزعإ ساب يرض زل | 3 روهبكاسر
 عاش يفتر سه وأ كرالف هينباب انصر رفلابؤ هارد ايس دارد كيما عامان رماخر

 دش يام انعم هال عمان واو رتل ياواد و ديكو ماضل غول ل سك ردد وهسكاس

 ايريويتملا (يغنزابو اري روسرك عيشإ ير ئ تاهو ليا نفر امد 4ع كول فيلكو

 .اعرلا ماس انياب م درلااءاضرلا لع مم اهانر هيمددز زل هطول فلو د يهب

 ردا قلاي افضل ادعاالز تايقر سبح راب هلوعتم اهلل راضي
 كر لسؤرا لهادي ارأفباا و رضا لاري وهأب تيزرلإ يردن كج كرا ليل أبانا
 نايل فرع هاسكي د رفل١ .ميانالإ ىشالهان' رم اهلل :اكيد'عيساب طفوا هع أبل
 مينسلا ل اهنيك 2 املا قدم لو راهم وفل ىذ لاق اقول كويس ع كراعلا كر انوه

 واهس اعلزمشأر كل ا انياب فرن ندرول' أم نانهلالاد ملال مساح را َئ

 ةلير ف ماله اس للا ضر را لكك لع اور براد رول /رل ةوارصاد ا

 القعسمل زلال عدس الر دال انياب امروض الوب نرمصو 000 ءيلشم

 دبا يالا ابا نشل لول يذلا نا سقت خرج نفع قفط اذان سلوا ناي

 م 1
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 ىراعألاور املا ارهرو دايرفارمعيتو باب انهعار تالا انوكرفو كاعد ع ره اههن ميامي

 واسهل نال اسال هيوغلا اكل كريشم .يلمل ”ضرلا الكا مينو اضم موشن اناموق اي

 م قال فا درط اع فنيل ل مسا ربان رولتمم تاذولا تكول وسمو هاا ماجفطملا

 ع اهنا ةرمتو اشورلاو 1 احن اراملا :امأو - اطنزلإ اس ارامل نافل اشالا اهناَض 1

 ماهزياوإلرلا نها رزان هيض رف ملصؤلل .ةيعيلا نفود انياب لإ الوعد
 اياكم العم ذذ اللوفر داما رس هان ١ ١ لاول اراب لال ٍِس ا

 لما ولالا لع طأو اياد بر لضو م اللىر سدا لفل نا اسوا اذن الورم
 .١ نارقلا اضن قت لقو 7 منوم م

 نانا اهات ناعلل ئئاع'ر اك اضن ناهد ملغ ا ةهئو 1 ا 00 لاعبوا سا مسا

 0 م ماها ئيضزلولا ماهر ترش يابو فعلا الك يات كدل ناك

 لا قاد ره ارسل سوف ل نفل عارضن كاس يفكر هاا مزأنر مع
 ملام ماى سائرهو' ده رهأ رو راغ صوص رمل اني د مراكب و هده كس امانسهزا فو

 يها انل هيام هراهسا ابك هلام ةرايملا كيرصف رم مب 1 00
 نارا عاطا ماغي و يلف املك دي ريرل اصاب ىيلفم اص 1 عام رو

 نصر مانع 7 داس لنيل ىو انك الويل ملمس ًئ نعل مكك ء الر

 اوملتر نوع 0 ايلول ىلع و يونا رنا نيم مل عدا نو انبدع أمر هريو
 ادصيملا ظالم ىلطلا هي مبهر دشر وما برومو عراك اهسش اناس انافيونت

 ةميرلا 'ىلانل ب حأو نامت عرمل د يآ قام الماورم علب >2 ثيعارا مدت

 نال: هك وأ رتل ابرز ولو دسك لورا مداد هرعلا نعل بالاك

 قرلوأي شه 'ئاشالو فور هلق سانفدغ اور نكسر نبل ع عاطل لب

 همك ترث ام وبطلا ءاجركخ تررعلا دوهاإساعر .يلادأا ليو هذ عد
 ملولا اي الل انواع نول مدلول عضو نطنزرم (رايوكو 0 , يانا
 ا نو راقول لل انسي سها كا اال اهي سلو لمعلا يع نددت
 هبا هيرن امردكءر بكى هّمرع ايعإم هانرئط اك نو ست ءاقنرل ا سنعأر

 مطل نامه نفر ةياعل وم عاصرك ةرلاولا ملال" اري نص د رك 9

 0000 لوارإلا ةيقئرتما م طالعت قت ره معا عسل هاذ رك ما بأل لسد
 ظ ا > مد الغي فلا لاا رمل هنتي يسرا 111101 0
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 هئاعلى ند بزي ريفا جري الو رتسالوإ اسمي دققت نوعا ماير ابدت
 دول شر صاع العم نانا ااؤا اس هئامرلاو ةفعلا مل هنانف' يئاياكلاب
 بلر يك رضناوو نم عضو اليك نكن (ْوسْنلو هزل فر يرسل رسل هبع لمهن اسفكاف
 هلا فن كيثالو هررتانر شلل ويرسم كو ابره نافاس لع ارض ارم نكمل
 كاسل عمار ام نارا وضزإ و ةزعئرز هيباز نانا ةللموضو جس
 عيبلالوارشرب لك اخ ونس زر جا ارا اهني انضمف' ود اهئ يارواو رع ا
 مب اطول الاف ريدر فون انكي الا كلوب تلا ' انهو فمان يار نما
 : و اه ار ايطرشلا توا للملا بساط لجانب ةبركام مول

 ل هع ىو ام وأ اعلم م 8 0 4 مطب عيفام هلهرس
 رئفغل وود .ةلاطللاو ىابشاإلا كنز ا ىريضو نك بسلا اظن عرصعو
 + ير ايزو روم هول لول نيرارلار مالت نول لفى ابعاسؤل
 بامر انملاكوسملا هول انا مئئه ضنا افيد ميسا ولا نانر بزب طرصف
 الشمر ثرراارا نم ل الر رولا ث يباب نان هيفن سه امد نك هندر عائل مو

 ءاهدرل هلم ثار ا ؟بزصل لاوس نارمنو د لن اك دادي الد الوأج اواو

 نارمسحلاب وعر ملوصو» ناكمررا ري ايرلظنا ررظمازو از زلاو رن اون
 را بندرامل مورا نوي سئكنالو افشل اىلا ارامي نايل منال لال
 طول ظعم كارتر رشو ديولأب اأو بان نك سب اهكيزفو هل بدالاضاهماقن أد

 رسما ضصاما ره لو رثد انوك تن لهن ل مساس اع اكثر ياك نم ان
 هنئار وقل غب اذ ىلا هب مانإلو فانك ازال ايلا ين 000 كروو ئلصْو
 غر م ماظن ى م ذلو ير ةيولان 1 م ةرعلو ناب تضع

 قاريصزا كل هنكأمو نيليا أشنا سلا 0 نو عسا دولا م

 مامملا وهن فص م مهلا اص اعطوام 0 0 نإ اناصّئدلاعاكسيلم

 هباخلا ةمامع الاف .هبانلاب ىبإب هيلع نوه م لوم كاد قتالي ىيرلا عادات
 مفعم كتوسولاببك عل زانسال رك ىلوار ,لطناب زها ريفزراطنم لل ةدوهر
 لمافالا ةرارصلوأ عربا لاش يئرا رام ترالاد مواعلابولارلا اه بل روكا منويو
 بهدارع رصار ..انرذس عيد درهامرو هلو اوس بالا عالاقي مقفول ههنا
 رب آلا لصفر 0 هداك نو خطاب نيم اقوم لو لماع لرلالإر اذلا عبق 1

 0 1 لح <

 ل 5 ...- يل مم تع ا 0

, 1 : 2 - 

 اهلا ك 2 577 اجل

 وو اسوان ا دس

 عقل .٠

 هيك 7 2



 الالم ولد اس هطغاو كايلعلا ل اسلام 00 قنا اك هلا ُنيناهر

 2 : هلك تسال 0 0 دهر[ شما هب دوور تسحر هيفا

 ارركع كتر راد اربواكبنا ١ رقم نأ ينحل أو بأ رإ مص كلر دؤلرلا بنل

 ليز نمانناصر مزمن لعلام يل دان _لامالب كوفر لاطرسل ني
 | لصقمامب ثامأل هات 0 ماهل ى عع مشا افن تلكرت
 ناس فارم درعلا و لوس موو نر وران نأ ناضل انف

38 ١ 

ر عار اس اكبج ئشوا الع تانام ءدابو نايانم درع
 ممر تما

 8 ماه ددعرب ليال ابواب نان مك تايفاروفعر هب ئنافا عذاري

 ئس اهلل ماكرك ىو نراشْمكاص ى عا 200 نو 7 ديرو كدت ابرهيم

 ايرط لباني نقلا هم اللى د يرش تاق ةاطإ فلا ندر ل ع وطول ا طلاو م١

 8 لام نيف نو هأي لس انايلراص نا هشر ناقهررايتو رت أر قيم هل

حن قال مدهرلا رص يستا مم عرصل'ت اميل
 نر همك ام ةيعنو انفي رملام ا

 اقعد ابيزا عسانئاعم توا 7 فاَفَس اء ايلا و انساك ما

رم ا امض دال نزف امد انوبمل' نانا ن اكن انهقار قس ءاسول انك :
 وونؤم اوو

 ًاورومىنلا نيك عم 0-2 ام انوكو 1 عفت وهم تا اءارأو

 انيبنا نب نيا 0 انعم نوكأ نأم لول اهو كاس تاو انفع

 هزطاو ميكو يم

و م نيمو نبامامألا ىشلله م ف بش عس تبو
 قا دازهرلاو دق

 يل اص مىفولووسو هملول ف زو ناس يعول نان دم ظ
 دس قل يم فه ئوس قمزع «ئيعصأ رع رارزاو ةييضور خلك وقار

 عب يح هنعل ماع نصور + الغ دمر اشك مامزلا فو 207

 لمع ىأ يسوم يفاوو مناص منع فاهتاس أع مزعج موصل نو ت در

 عد تنل ايفان انغزمإ ( هطرزل كولش سو عضال قل اذو نيم

 م هس مس انلاب ىلعرتس امل تاعنار يناس 1 ايام روق



 عويض الرد ا نم ع ذ لئ اعام و لاضررلاو ٌصئاعرلاو ىلاغول !ىف كانا لصْملا

 ديصتلا رم ىرْب ديس نكي دلع ىدرولاوب ا .,ىد رولا ىف ال اًضو خَتلَكو
 دعجناو ل ىلا تار ىدضو أم ىدعس ان

 ا مد ذل

 داى رانلاتباب ىدكسول ٌماطو ىردايساكاثالس تلا امه ثرارا
 - دو

 كريرسن ناك د د امك أمسلارلع رو صو ككاو ماعلا ل انف اهرَق ىال ويوم اعل

 ىو ل ىصارتسو دس
 وول اس | دو
 كرب ددوواءاو ينص بجرب مش ناو

 درو ذو
8 7 

 هلق فاطغرلإوع ىولساد يد ارو ىومتللر بشاب ا ىوعارعان نعي
| 

 5 درو ار

 كوول طلبا داداه ءرعل ل ماو اوهاثق بانول ااولوا ها سى

 ىريصمد ىدأص رزوم ضم ىداكأ هكا انور
 كده حلاو و داون ام

 لبث ىلح هل أك عرف قس ل كرو دب لك داقئادسكو
0 

 رع لا | ١ وا 3 : ١

 و سيروتلا يس .ادرإب ايده ١و رو يشك ال اننائذل ار ايام
 تا رو و

 | ١

 اضل را صر ع ىرتف تيد ود كو ىرواال تيحاو ىرصل ىف اق دقو

 ّ ' : 1 8 أ : 1 .

 دعا ىلا ربإرم اهنعى رولا طئاها كف اونو ايصالو اونصطكال ىسسرم

 هوو
 - 8 1 ٠ 0 ٠
]| 0 

 فد اره يلا سلال او نككأو يَمَس ىشاورأو سصوع رولا امم نم ّىدلص

 2 ْ ملص, ىلا ١ ىف دل اصو ع َنلتو :

 2 نعرف لا اواو ص اضص فطعلا ناب ننهو نلللاربعو تت 3207



 1 مهر زل 0 . :
 سدس أورلع ىلا اهدار ابد هس لهل ماظن ىائباه رعت ة ابر

 هوست كاع صاب ارطأحلا ىاضلاب تس اللا :الاللا ابرااب عدو
000 

 ص 0 قر ؤدرلا ف نول رولات كريو ىو مو
 فراري 4

 و ىاكلا تدضا قاوم طارد مد قا وطا فرم ب قاسلا ب نانو
 ثجألو دباب . ىركس قوادو ريل ملا لتس رملا تش

 دوو
 أ هي رابرم ىومملا نط ضو  قاعت نا ا ىلهاام ساش

 دقو بكأ مهل ى امر د لطضاعو ىباسل ار سل ىداؤد فارول ولو رلا

 لولا سد د ىكرأن ىنع انو شم عرم مس لب فو ص ىو امو
 لو و

 فيصل دوب ادع ىر ارواصك ع ىراؤرا ةاكسوع ىرابلاررهارلا 5 نص
 ىاًسان أد رفكأ ىشر اد ئطضمأي ضو ع تلد و

 ىلاي'ب لاب ممامعسأو - ماهوأو َنولاض نع اقص ىرع
 م رال

 راب اف انوا لهجوم نانا سمع ىب ابطا هق سد اعرو
 ْ تادك قوص علا لي مو نادت ىوسلابه رب ىداوف نعو

 دوز

 7 كين اطل مم لاناب لاضمل لَه فم قطلا اف
 اا ر انررع اما لاي ا نا اض ران

000 



 عافلاو قدلط لاو شالا ضو ر ف عاسالا بهذن ىشاي اناص
 مريلار وصل شالو هلل عو فرس اخ ماد امتي اهلا امس ترب ناو

 سو ز

 زاصنإلا ئطك نا هرزاونا اواك راكزلا اهو ف اياّسلا قرب ضيموأ

 راكاىرهاف هاتنمو تي ىم 77 دمام للك قساع

 سور

 لها طاب اد اربلا ىف هرمس رم صاطلإئ رولارْم لع ةذلص زا

 در الاد باعمش صْح اًضرئاب و رضاه ص ودان م ىلإ لّرلاو

 / نوفل اون اك ىذ قالا تاس ىذ ضو ع ظ

 ثترملا كن اهرع ىأ ذهن اناعوو نوصم ا رفا فاس تك رتو
 مهر ول

 كربّوعد ول ىوعملا ايلا ارازولاطمادازح ١ اراو ولا صاير

 ا رولا بياع ودقلام ٠ بأول ايش | بهوكأس ق تموو

 هلونجزم تك ىلاينلا عت لاو لَم نشك ىلاهل اعلا ار دول

 نإ نتاع ماجا توبصرتتماو ماشي ىريعاي ٠م ار دف

 لوب ايراورو د نات أمت قول 'ى هدب امل عملا لاط

 نراهن ىوم تنل طاطا هكذا نإ اول تم مابملاهواسو
 اسروو

 نزسإب اك ىراجل امو روعُسو ٍكرسموتلا انهو فنألا هام جول

 مبا ضعلا ءاص مارا سرا ملل عابصم صم ىرلسو كدلصب 000

 4 اهيا [ ىاحاجعت عنيت
 ا
 ١



 ماشللا تحن ع 211 ماهيسملا» اعد ماما اع

 ماش تحاول كدب [يرحالد انفاس رت (يل سمت

 عما( قيطت“ تم - .ضوسّصلا تحب نوب لاطو . ىا ىسالردا

 ماسلا قم ىعراو ىريذع نو ريدؤلاْلا يش ىريمايَو

 دي يح تبخل جلا داكلاب ادله كاما ة قمم ا اصح ىلا يع

 مارعلالصا ست ١ رازولاو هر اهسومشا 9 ىراطصا قيل

 ىددع هك او يملا فسر مناخ لارا رجم يسرا

 م اسس م ايو موق يلام دق رت دكا. ادب و نم ناس

 مزلسسسلا عم اط ا هالصلا ى دل 1مل قيص كرا
 ' ايلا نازح | ظ

 أبازمال ىتداف يان ايصئامس بم

 اذ يس ا ظ "ا اددلا رم يلا
 يايات ىضاباسابو ظ أهانغأ متل قسر أكن

 ا افا ناىراثوكا . دافول اًواصوا امسارب سان ناك لوما ورع ىاع "1 " يدار رص مغ م ؛ًاردغ
 ها نيو

 00007 . راه ىلاييل لورد 2 راهّسكاب اكض فل 'لداع 1



 ايشملبع ىوعلا لذ لو امد

 ٌولوكَ اولا علا و ظنا طم ناب دان تمضا

 أغأشأتا ز ىوقو عسا 1 رجل ال عزملا الطف اسامو

 نر تاخير معو اولا رمدلو كرس فا أسم
 ايرولا ىاعم اع ىدق لص افصن امك وس ب امدنعو

 الم ظعودافا قنا ناولولاى اهلل قلص ىدير
 م ا ناد 'رررم عرللاب أم يمل لّلاو

 ة 0 0

 رام لامن و ىدا وزو ىما يح د دىاب ىديسس ابا تح

 رود

 داسيا دلال سيور -انغال سهو ىلام

 مرال

 رامقرلا كك باق ساكرلا ىكوكو س اكلنا موك ترو ىأمرلا ةرزمصو

 رابالا و ومكه ىانعلاورضناو 'قاتفا ف ارااو كاسل انش (ي

 راطورلا عل ارم لصول و اًضرابو لهرلا و َّق ره نع ىفس اطضو

1 
 ا 2 . م6
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 ءاكز مس صلى يرط هلزساو بك مر اؤما ىلقلا يلعب ديساد

 ع

 ر معلا ضرك ص دوجاراقم فظل. دورساو طوبا دومولا لع بو
 را |

 ْ راسولا مص داو رأضولاركاو ريل مسايا ىرابشا ةالص رصاو
 ل ١ تابانها ان تع ىطررصولرع ضورعتققو

 ش ةحاس اكل اموح تراد محم اقم ىفو تايافل'ى قا تكردت عمل ال دل عمو

 0 ل

 ت الرا هلك طلو رفا ملاذ نيل ىرس دوريا ىردياي عذاب

 ْ 9 , رود

 تاماسا وعلم نمار" قفو وضحا لص تدمج هلشا ماوملا ذاب

 داو َ 7

 تازل' لئاه فصو ف ىلم المّروو ىجفرع يَدلَوْسا بلا دبل
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 ظ تدلاوا ليبى لع ساب ىسووفلا ام سامرلا كريصو سارللرّمغ يرام
 كيال :

 ن أءريباو هيض اررع ى اعد دقو ا درو ىضرم ادب انه عرم نو يكس

 ْ ٠ سل 2 2

 تاء الو ىرولا لك سم١ ىفاعحابو نصاق قب تكئرايطصا قيك
 ا 0 :ُ

 ناو اونا ىع ىملأو راس دلارلاو رنه ىيراملا ه ريض ىروها
 هولا حضور يلابمب رناوبو ياسيد نام" ضوع تاتسصو 00

 "0 سراب ناكر فان رص و اناغن زكا وق ىوق ١
 امي نرتو ضر اد ص رش ل هد ىاضورع الب ف افءرّولا قسسر
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 هدب مكدصت دل ارحل ايار ضو
 درال مت اس اريك رم جال رب نع يرش دان 2ىاضا ارسىتا دارساب

 مراد لكل وكن " باحجا ْدَع ىف رص نا باردغ ادعو تابلرلا ناعم

 مكبل 3 رديلا قوثوو روع ىدسلا زول اني اص َدد ىدر اخ أسد
 راو

 صرغك ل ىرع رام قلع رع ىل الب ابرار هدد اكسال از
 م رز

 ميدان رماح اص'نيكاىداو امس١امدران تاو اساااطيمور
 ْ دود ا

 مدانالطتمير» ىراضما هو داسره داحس قه ل نوع ريف ينال
 دو

 مرسعم ايارلا نوع ناوكربا فارس ناضل ظعرر نان اع
 ود

 عشر لد ري معان اروصنم لاز دب مادرم رد اقلديخوره م

 مدبر مضر عفلإ تالا قار لاو نزل روم للا لك يللا
 عر اهدي اكو كح هدوسلل رو انلعدلاما صو ع

 زيف اهل ضدي

 21 ثلا وعلا و أفسس روش ول ا قط اش لصرتت قمل

 ,. | مدل مهوو ديس او ًأضلاو هسرلا نارا ابكت ابو

 ١ ملارب وتس اذ روك ةضور و عيرشلل د رولان اضا مث م ْن امس

 /2و رو نس يسأل دل نيعلاوم ضرع ىورب طاب لاكلو

 مهر ذل 00 .ام دوق اذ امالقت ابرد اى

 ف اورو ا نعب ابر لاعارم' | ذلا ماا لازعلاّضا

 08 دود لكسأوإ الا اسو كاما قاواعامِص ص قامو ى اصو أن

 كمرول ركو ضرك عم أاململ تر امازا (رع

 داء اه نع ور ادعاسال "اس يف نم دم اينارعاب 0



 ءو» مرض اًصر اسي داما العرس و افا نانا انه برساف
 2 دسم لا ألم لضالا ئدرس الحم ىنعا

 يلا ةو رز قار .م اًقملاىلاع عيرل امال لرفس مانولا
 ردد رسول سلس ا يالا 0 م
 صرال . ريضتاث ىلل اسم هرم ماعد أمر مار نم

 مط رع ىسلدلاو ىمل وو مرا ضو ىبه مى مدح ماكو الب ىف ٌةولص
 يد اهوا ارمي تيولا مامر اصٌصورلا ام رثحنو نولذ موك لكاكرضو

 51 مق هر ىحار مام اس , داو ورك ىرهم اب ريكا انصدرع

 مصر ول امش اس مو نم ىلا سرس او اضا و للاب رصرلا ٌضود ىف
 اد اي ربو ادرو ايباوعرو ١ ديس صدر عرم اها فطنل اب
 دوو انفك ار قدي ان اهنا ئطملأ عيلاب قرطلا اذان

 رورو ايضواقرم عار اساكدلماو عاضالا اسك عال اغرب
 لوو اسمه كش ام ىدبؤو علا دّقعلاو ربجضو دك َيدا
 ردو انكر اه نم مارل وشل ىنعا ساراب ثار هاي دنم ايه

 ا انيو ريد وح اد ىراكا لصف عم ىرامئكو عا كينان

 0 اسعار ىزوأ لاولا ام دهلاار ذىقار دج اب لازوب
 مرو و اند اهرقاو ىلصصر ' لكسر ل لش الا ك دب سيل ئز ةدلص
 0 ىراىونراى كيذد هدوم دو عجطسبلا هل. هررعدرل اس اكل ١ ب دع ١ اضن تدو
 بهارا ويلا ىذ مرو هروسأع اهل د د هروضدا اذ اىنا ناز

 مزال هروهاساو ١ىوراه
 ىاشولا تح م يكاو ىذ اضو ر ىق_ملاه ىاكأ اب ته :اقبه

 ود © رود ك معن | أملئاروع

 ظ 5آظ2ظ2010 نلنلا ١ يداها كوري طملاعل نعرملا ظ

 ,ود هدد اس نضل

 . رعكأ ل بل م عرل و“ هذيلا فيض ١ ايل نع ميلا نامر ناصرو
 وو ه رو شم رهس ردعا

 ىف يل دا دا ف ابدب نواف اس ل ائئلار س ةهرار

 . هاك



 ظ ظ (ُ ءود هر درضصم ىدامه (مك

 ظ ردا ضو رار ىد 7 اوم سلا حا أفصلا َنْع
 | لود تلوح سف ر درولل

 ظ الص ته ام نعد دبرل فاو متي دليل ياعرب

 ا ْ 2 هروس سرا ابد طعا

 دج أ ىلا م هد ىلع افون وم ةريص ردعرلاسرَّضل ' تهد
 ١

 هروطىر (رل ناك م :
 ظ

ب امم اصرخ عل و مني هز هصسسم اش ىف لو
 دل ثم نور ملورل سب ه

 ا ظ أم ص اس ارهركا أمران أمر ١

 1 اسد رش لل الاجفان ال اسس ا أمد اشعل سار

 د ندعو ىص انرناله'زأو ضو اناا

 اند هن ا فطن الرع وو وه لكو لس ثلا

 انيمي لسا ساو درعا امدع اوناص لد كره لا

 انرر مدل ىرملا تلا مير لص الوراق“ منها اهم ا ع

 مانو سا مسالا ف ميا ارعاماق ميش ارب
 سك ر اصل 1 هالك نإ
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 000 0 3 7 هيلا
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 ظ 2000 مد ابر وسرد ميرال اه'ىدّر ميلا انرررم يس

 ان رق قايد انع لضولا ردا ضرس .لصولا لكك الص ل ملي توفي

 ايرلا , يداك ف اذ ررعزو ان داره نرسل امو انته اه اعلا ١

 1 ىلا نصا تعتد يلعو كسل يزور ةملزك ثوب <

 آب مسر اق ىور امون اضن ىو فدع ارك ىوكرت عدد 4

 اهلا س اهب اع كابل ال نقش و هورول لهن كاز كوييف ى ا كشرو

 أننا نوفعس تيتيركرترعو جلا سنلا اقوراق ١ بلضإرما تيه

 قد ملدقتب اصا نونا عد قمم نار ار د اًديعرفرلدن

 فدو يطا ضرما ىض هروامر/ء اص د امس الا ب١ 2

 انناًيضاغمل ارب للام لالا انماوتدهاس لافط انس ذ١

 انااا عسل اره ارد مي فعمو ىلع عصر لا

 ده ار قو ضل درو اوموو او ر امرا ره ايم دلسرل امس | ظ

 ظ رب 3 اعل بلان 0 اورق اصو



 هو نمار اكس نكمل لاوحولاويافدو تاوضراو تاركا ُنلاَناَرِصْملا

 رل كر ورك اك ريو اريرسو ىكاق تكد
 مار !نيعرورشارزب سل عابعلا ' تثو مام اع تل

 تاكل ع لاوبول اس دام. عئقرلا ف بهم اهافص سم
 عاقاب دم ضور لص د د دمع اروع جلا رغ
 5 اوولول ابر سعتسل اك ربس فك ددب ل وبر
 كس ل اًمنطا مل بو ساكب قافحتئ اعزباب
 ناو لوَيعلإَس له. عايل ناز قانرط١
 عادب سف سار مازتسم ابق انا
 ارز م اخدت درو هل وئاصكا ط بعص“ تل
 عامربا رو صو ماوتو المع ارا صدق تا
 ف اًسار انته عاصلا ب مالظلا ىف ! اس

 عرلس ص وتكلف ىضمىه طو مراص قت رادأو
 ىدر لرب ار ف أمي سب عاصوا هسا دال

 ى ارو ف هدو اراب انه ىصن نسي اع
 دل اص نرخ ل وصولا ب روح عايكلام اقعؤنر ائنا
 ” ةانروطو هرم ف عّس الا 8 و مزءالا فش اك
 ارراراو مرلو رورس

 دع هعرت ارتاهرو' و

 7 أصم ا رعىرولا اًصوغ
 ابكر لاك ١ زال اعرتمول
 اف دلصا ابو صين و
 ىركس يزل اوان ٌفامازاو

 3 ستلنظ امره
 قدلع لو ىلا أو لطم

 الملا رول ما جاوس

 لبوط ع ليلوس 2
 يئن اذ اهاصام
 ىلس اواةفرس تضف

 36 ددب ىوبر ل مق نا
 مر او ديب ىئدا انيق

 !.كلمان يمول وسع
 مص نرصوازارعم

 يامل عز داسساو شلك تلكو اس
 نلكأْذرررص ناقال ارسم ايو بر فدل دّصش ىف أسلا ابار وا

 فاس أي رابلا ص منعزحك ا هو اسر وربلا قاف صر ذرعا
 وشال فيل لن ذ لقت نعد همضو ىل ديلا هايانت ىلمصو
 ببي دو عم ترب كاملا قاع اهك علا ليل لوط ىو

 طل ىر نارتو ىداؤف هريضم قرب ىرزعت نأ اياب

 بيلا لارانص ص عفش مو ىجبإ فرع امم ةولع
 وسي وبؤولسلا,ى دق ل فع كاع نا تقدإب اناعر

 ىصأو لولا نراك ىهصد م ' مهظا/ لل اموك مارا
 ياللي وعلا عيطن فدو ىنب مولود دعب '

 مح
 ةيننث



 هركذ رفور اؤزىر مص ىاصاُر١

 مضمر عب لاذ ذا فل ص ناو

 اعو زمن واو و ريو اماقم قد ف
 فو صو ى ع َسضا ار لس و

 , امي نم تقم ف اهدق 0

 هب ربط ىابز ط لصول
 لاك انوا 3 ١

 جين تنن دلما نعد

 تعضا ْر لْنِم ىف و

 فهراو صنت هررلا

 بركوب ساقيول برك أ ص

 نسى ليو عد ١ريم بيق أ

 سرر و ايرع فصار 7

 فق ىدوبسف ىلا نضر
 ترااتكوسا مران ى ل اهدصو

 بنمو ونلا لعب يللا فرس

 راب ودل اس - اماوس اهونع

 08 قلو لع قمر ىد مو
١ 

 انىو ملل مع َترصفو ليت ض فس تودع و د
 اددبإ رمى ل اولا ص١ 77

 دو ويقل اك ّنلشت لاك و :

 ارم هداك القل نو وطن مويع فدرع ىراوتْنا اوقث تارلا امكان.

 فسراليّسلوا فصررئواف تفالاععتيلا
 تكاد كَ ساد فدت ىدقداكنق ىونلاصْس ماو

نعرل ناري كتاحا فهر فيس هال تللاكا أمان
 فاسو 

 قرد ل ىدعومزم 52 على اكيندعرج

 فمرول ى اناب ىثرعو هليع رمل

 لطم ام ان ىببص اب عارم لاط نا

 كسا انه د رولر هدض رج تس

 ىرورب مه رطل أك ملاك نهريكأو

 بوح ميو ىنعطنإ كاهاكاو
 ىوكس . امل نع ىل ل صولا مال ام

 فَُمرَم هاكات

 فرم ابراقر

 ارمصاا أل كونو ىلىاشرل ًايساو

 فسرا م دلو ٍّس 0-5 ا

 570 امسرلا كداسوا تنكام
 فعأت ضنا اس ه دولز ميج أيلاو
 تعصر نانملاو عاملا صو

 فه ىر اىدق صو ىبد سصكأو

 يفللو و ىلا بد قلك اها ناكأم
 اب ءاضتو م ىلا ىف ٌءرصو تْريخالف هراو ىلا ىف حا ع 9

 ف ارم رل
 00 17 اين ورمك ىذا 2

 لسرص ىو اهسل عاف أو

 مكي اصر 7 ل سوم سدس ؛ 1 هرفس ١ تلم د اطب و

 د اأو دل عسل
 ر لسد ئ لس

 ظ ١ مب

 داقعملاَ تالا ناو

 اوما اناس دو



 ر اقول ص نولماك اتم ماك ايضا هلأخادرقو
 راضيا و صلارب مرصو رربسا ىدر الا ىلا
 كرام ارم دارجأ قب تسل .اماو الا يك دا

 رافصلا هامسلا س تيتو عورتا عرس فرس دلو
 راطص مرح داؤملاو فرصب ال يذأفإلاو

 ل : امم معلافم 2 سحر : كر وو
 يل ا ا "وون ولا ةدان ىسل
 رود و ئمرعل اءاض فيك (قسإ لكم درا
 دمها لا وو اسرلا ىب م انها ركاوسوضرادل تنك

 دقو ىرلوع تلث بانا عنا مق يعل ةرعوئداراذا ١
 رمد ذ ال و ءادق رلول در سى سيرك لو
 هسا 'ىلَرَت ناكر به لالا ةرجو ساذ نا'ولومث نا
 روع و ارو ىرط اف يرسل ماك مكيدماف كورك
 مرو ص رلا تواراو ا

 رلولاو صور نوب رهن رطفما | ايددع م
 مد ١ قلو هرا سم كامع ف هي 9 ا
 يس طك انك كاف تلك
 5 ركل المك قرار مره در ري الك عرو

 نلف رالف رمان راعي دل ىف اش رسالا شر عدم رو و
 وسلا درو لل ىف رنا لدا ديهام لواط غو نعى ذع
 اءس اهناع هيعر ىلابي نب احب ارم سال ا نان ىلا يدبرو
 اررلا رش ن أراولونا نمو تكرم ليتر نع علا امو
 سس مابا ارمعدىرتوكاو نير زو ندئ د ايش ضونا
 20 هام اف انرطملا دوهع ناب ىرامو ليعلا | نض ىررشا فيكو
 ريل اني اص قاسم او نر 00 اف |رضوشلا
 اًرنابداو ماضمفلابو رغص ايا سيطو قام ضاضوو
 70 انيبرسضرم درك ع اترك أن عت ل



 اب ًاسدارطت ىف اك نمو هرشعرشو اا با انمو

 رسما ىو ارد حرم أ مج يمال, ناريغ نيمائاو

ضم ائناس جير شد نم اى تار تار احا وعالولو
 اب ىق

 اي اص ال ىرس دلو ل وبر ايل هديه ثا ول ا

 اعنا ىرعاموعلا للام ناصح ملا اوك كو
 اقم فزد كأذ ىقعتو وج اما ايي رب وي

 الا ٌبزولا الاوعا زعرملو ابرؤلو لوم | العر

 امس ءًاعرْمم فالس“ انس اع ناس فو تو تاقسرلاوم

 تل ناَكفا مركب صفو ايمو : دلولاو أكذاد اكونم اوك اث ىللطنال اد نآمرل ىفو

 | اللا اك ريا همدك ام هت عضل ناو ديزل يول ارديل ىف

 "ملثم ال ىعاو داسعاو ارنأكو و تالا ايزي اطض عار ام ىيضر نيب

 . زي يعم !اهدبم اخ ىهرص أو هدف اواورتس ١ فاندام ويلا ير صحلار ون مهد دبي

فشو نور سوس اد نوك ام الند درع !ناررع اطءوا ايف م فرع أذ 5 اه
 ”ؤر

لاو مداب هولوا ور رعو ماشا لاه درك م امك امازلا هب بامان نرو
 ”افع

 ماعم يي نم بصلا ساوكأ ترار فرس ارمازهوم مامهاو ٌصلخس ىلا

 ار وطد اروطم ايدلا َتْضْخَدَ 0 ام دلُم كرب قاع نو

 مم معلا طد نيكض و طسسو أس ,ولو علو هولا تيار و ماحب زر لك سس اع

ممب تيرنع هسار ىلعو ماج مايد ى دس تدك امري كاب انني ةنما
 6 اس

 مانا ا عم هر اريعاب ىبا لي معلَت مل اصل اربع, مو أيوا تك

 ْ انام انه تافبأاؤريز ماه زمر ماك اهمواصابعلاذ نائريوا

 مالا روبل ىتس داو وب اهيعرن نيكد اعرسما خيسا , مالخيس راه

 هالوين ماود فاد سعف لل روك الل افلا
 الطاب. مربع ا دو هدأ ناد مالمو نع يطال

 كرما زم ام هكا اره مل الوم عرطاو سس ! قل ضو بر تلاوف حا عبار
 تق رات ولا رصو ظبلكرمر عمو اصارعع قل دقو كدلس حلدع هيض ام
ل يدي ئاومادنإ اهعدرم

 : اقراع سنا ايرقرل مورق نم ىو 

 بدو ىرل يسد مدعلوب ىدكر أطزاو عب ىف ىلد بذوي ركدقاق قس مو
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 مطسملاو طيصسل ل هرلنصملا بوضع ديو طيعشلاو ُتلاَتلا باننا

 فانا هيعر ىلا مطل !ذاتسربل ل رج 6 ةنيصزبر ةؤ درعم ا ةرصملا اسك بهو
 ىلا يهطس ا اهنير ناو لركا فق وم يشوع رصد لسرلاو يدنا هكر اش

 اوما ئح انرضملا لق لطاك' ع خ اصؤئارلالاصا
 1 كر ضو ىرقو عساها ىددوسا فان عار زعاف ماكل اى

 ا عت الو اكدحد أ يطفأعروب
 دكا ل نحو سرع (رعلارطو ترو طول قار ىضن تملك

 ' . اجرا ايزو ىدانالو ان يوب ازوزلاب تاقرزارن
 0 :ظىزرلاى ودى انعلا نا عع ضرلا ف ىراام موا

 لدكير مد أمس ىرع فيسل اك رسولا غضرمرل !نعبان
 نسمي رايدلا ممر قز ع فسار اق ىر اداص ىذعو و ىرس ىث مل نس

 ىل دج ىرص لسا دلو ف نع ىكت عيل قير لذ

 ىلعأر او تيس مولا قا دجى ابهى وداف لولى اكرم ىلا ىف اهلنا رن
 ليذلا لاسعلا ىو ايزهرو نر وش ىإْمَعالاط

 00 ا الكرت ماا العوتهو ىايتر (ىبئا نع
 1. فزعو زا لو كاك يقلا د د ىونضت بعل نع عضو"
 00 ري عض بوشار

 ١ ا ١ رود معلا م
 رت اف لفلم غو اس مسئطب لقب نْينآن اخوي, ضْنا

 لضوال .اصرتع ملم لَمَص تير صل ط الط ىذو

 تمص رب تاموو مذ نحيا مايدل' سسلامفدسم تجوع اكي فو لص ينك
 ل لا مقر عرس املا قرسب تصرعرو رئارم اكمناو دم

 - ةيفظو د صتسعووا وا دلع دار وع فعن امك الهبة اصل

5 لعمل ملاوي قيزشلاو َدَقم» رو نعام لا جرم صو لع 0
 

 فرعا اوم تيتو رم ماي فروق اسال اب درزعلل ا



 َ لدول داوأ ىف لزمن ماد طر صل ريوا هلوعرا تت م
 بيزو امج يبي بوابه اوام يووم او: ١ صا قافؤلا ىف لئدبرلاو

 لماع ارح ساو عاص بط نسر اوكال اعل يم بكرلاو
 راع ايلا ميك ةرماق م ىراو و ىئيدمص ما ةزءاس ناوهرلا ةداعادكها

 لك م لسا ٌجبصو ليسو قاس رد 'نيعوئيعر ذ

 هسعل نك ىو دع لو مسلم معى دقو ىمصض دا ميل ىف توسل فد راما
 لتصل غانم اص ارز ىقلاو مب تيمن) ى تولع يعدو

 لور رب اك غب تق هاذ تواود ع علت اورد , مسك عىداند ا ايرث

 , لعن نوكأ امر هاصردو مها قوطس اا
 ميلعن ىف لضرص حرأو مصضاهو ميهرحعل ن اهمس وم" لص قون لعن بص نايف

 لرسم ان لدكأو اص انزل وس م كازلارسو ضسلاد تونك
 اسوار و 5 دهر سرلأ بوب تعا ناوا اعل اى تاو بح ل
 رع و

0 
 للكل اري بطلا جوست افسعم لش مدلطى ان رسش
 صن اًازرولارب ام تمني ضمه ان [ىت ةودد اببود س سل

 1 لمال هر اغاب) ى اونا لوح ضير رسولا و ولا ته
 وسلا | را ام ْمو 0 عملا تا اهلا

 ا ١ ءاس از اضن تسر فوز اب بسان مزن
 ماس اصعب دارو ا ومس اذ راسم قلاع ارير اضم ترص ؛ًار لع لك

 لكس و صه س ل انان اع 5 ل ثيراها بطداز دق
 رص وسير ىاشلاف د ههاوتغى وطرل ب هاه د اض اس ع اىالأب هر مك يع

 لدغ وع اعلا راند لع "7 سيم يسبل ا انتَ
 انامهرسرل الرقاد اطو اوم عرار ملل شرع ٌءاَفعل'ى دب

 4 1 4 0 مهلا رن يهءاضنا نلصن
 أرسل افكر سهو يت واوور أوما لام م ولو ودماباطد ةداسمع

 ١ سعال استعملي ميديب ىف ى اوعل ع يمل سب

 لا
. 

 و

 شعل يرام انْيم ب هَ [ عْرك ابره املا لعل
 0 28 ى 2 هرجاص ابل لاف اردت يتلا ب اردد تدع فاش مال



 تقرا قاد انعم: لرسم ارح نثر علا اركان ارل امرسر ذهاو

 ْ لح ععولال اس نماعسم نوهفسرو .رلعلا ئطنا هركادب

 قضم روزكبمععرل ل ىملَس طاح ال اب فرطلا اخو ىّمصْييرِل لو لدعيولا
 لضوراتسو 'سم سول ب ىفعسرفسل عاف صل باهاذلو

 اهلو ابار ماو لاه ىف ارهاور راس ارنعاكرلا نم الالم اسرَو يدعو ام
 للاب لفل دوس وسو ولو الز اغ اعدل رغب ضارلو

 هناي ودك منار زو ميداس ىلا تيدهامزع ربل مى اضرو نم اوبس
 ١. لسكلاد اد (ل' ىزويو ىافملا نع . ص اصرخ ّمريسلاب

 يروا رخل 9 اكس ال و ارز سرق نايم واؤق ماو اقبَسم .ًايلعل اندطولا ناك
 لرعع ادوكبأ ىف الس | صر ول لاى اهقندك ا ثلا تحتضن او

 هس أاذاو ع 0 ب و انما ننىف ره ص دا ايس علار دو هلم رصد
 زم وس او اهوكر ىفغسقمارلعلار اع عبو

 1 مم اف ”اييراف ناو طلو مسايلو ويضر برو

 ءىىءا سلاوضرل 2 /ر يعزولاو كسر تبع معك يثذلا نصر
 كلوش دارو ان را ايا دقل ولت تام حكي "اصر لك م

 لرئان هلا اثم َناضراوع ”لعاشنلاروك ى ابار دأف
 رنا اىاميإا 0 0 يا ناو رك لش رخل صل

 ١ 2ةروق عزا ف ضواص او يس صض ىلولا نا

 امر دكا ا اق تمر املا 17 انا سايت

 ها ا هراء م ىف ىو أملا ترم ف ىاكول
 عكر نرثبراىلا وصد ” ا ل اعمر ترداعام كو ىا

 20 لعَسو لاراب محا و اومسّسوانول ظحلاب تها
 ممسكا ان ناوى ووو مقل موحد دقلا ابر ىرج منح هزيهوهنص أب وديصام

 كي شوا روم اذ نسل ميقعنتو عضو هب كن ادعل
 أبّتعامايعس قارا هلل م ردك سيعلاعء ومب صول

 ديل لقاح مدد اقضاام ؛ اهضر'لامؤناب رتل عا
 دولا نىنعرمت يلك "دا نصوف نوزع صو ليس ف والاف



 لجو لعّتاورّقو ىضرا فيكخ اراقب .
 برع عباد ىلضف وسم ١ اًرعّس ريف ىد و ظمص صم هس داسرل اب ملا فيلو

 لس روباهرمر لعابينصت اسيقب + نياق ع ىسشولاغ
 همس اي لعد ل غاججتل ا ارك. هر سلع بو ىللاو عهرأب عورص ضورلا اء

 لطب ىري دل اروي ىلع 0و هرب ن لصنلا ةراعو

 فلاب ورل م ازد تقصر نكاد ميلا ارضع شو قلو انين اى ادن تضم
 لضسؤ راغوولا "لوو ىرا مه مز ىف :دص نارت و تلكام

 م با رئرل ابا سيمو مسكر ارسودلو (يطو ا دنع مكر اطال اب لاز از امرضرلاو
 لس ىلع ىسحأول ىولتح ارو موس ناكس انا سد

 رع ىدانامانا ل قنابل دمار | انارص ضف را قرم رولا ًاعنامررانا

 لضرلا ىف ْمَّمَت ليك نم اوهرو بارا ىو ا اماه
 ضر | ذايب ىف علا ذ م سلو بز اير انامل سار ل ارع ستر سوس ايفل

 لم رغ مشا طك أب ةوس اى بحرلت فود نعى الغ هزاو
 : ف ضرلا موس كاف ثا ل اهو ودع ع رطسرطى امن ىف اد ساو

 لأ شبوغب ابرغدلا يذاع ى رجتلو لاك عاضربص اف
 هبر ان ىف مص لام عساف من لث ف توم لك شم ىف هله لل

 لضر ىلع, 1 س اشاء اك نصب صورا لو دعا عا 1

 ايه اا اد ىدارع تمد ًاهتراستساض] دا أمت اهرعاسا اسرل اف تكبمعر ظ

 لضر ىلع الا ىف لقال ص ام رماو وامر لضر امأو '
 زوم كا دعول ىاشلا أه 28 نعت ارب اره نضنلاو ةمريرك هده عام

 صو ىفعازم نكد اس طف جس اواي كل نستو ظ
 عسل الإ عانا تيرا ابيها ار ىلا تعط دقلا بصح ىلا ظنا

 لغلاو ل ومن ١ بودل داس تصر يروا ض اذو ؛انكا ٍنصاَع
 0 مسا عال يسداةئانعلما آسر

 وهم ون طز لهو ميزكس س اسرع كقدص ناسو
 11 ولو ىو وبا و (لطاعم يف و ميل وعل ودع

 ا ىلع ىّراب ل

 ور



 لع دلواه|فاهوسعز دكر ولالا نعاش لو ابعبو اهل سضن لكذ ١
 الار ااؤ اك ومص بفَفَن دركدك ضيؤس او راوأي

 ملغ رح لاف مواماذ مكْضو وسلا "نراك كراعق مه زعم أنا قاضمزامر

 للا صلإس هلضكي تناو هيكل هكئاذ
 واوشرو سرعلا,لانأب و السمو اهامعرضتلا هو الفكر ول اىلاعسيركو قاف

 لوك لاومول ايلا مفر انت الو مع تحول غانا كرم ْ
 أحن ر ارث الوز صان تاو ام اف ه اشرب ارض نظو ا( معرولالض اول اهاو

 لس ري لظب تعلمز ات ابيالرارب اعمل اوم
 امس نال نيل انيس ءااطضم عد 2-5 ددّدل كونس ف نك

 0 زاهد رمعلا يت نصا أورطمر اسر ا رعاربض
 0 5 ةرس[راو دل رهان اهغها بر ارالا» فيصل كا

 لحلف ايراق 58 تنطفولرمو لوكس دف ْ :

 ١... ىلع (رزكع تقارب اعل' ع سرق برمرلر ابنا آيل ارو هدر رهعب لوق أوك تلو
 اشم ابدحب تيتا ما

ب نا ووار و , كر أتي ةاىداطاعان ا
 00000 ىسيربأ اومل

 انكر اط تاما ىف قا وعل الار ايلا ايبا

 نب امام رك ف دعت ريغ عكاب اول درع كبانع اسرع ىس

ل اضع ايعصرعو دلو وشر نارا اياو
 . تعد

 متر الادب َتْعَص ميلاف راسورا فاعمو 20 ىف سرم

 امض اغمرم نرللا لود نكرر ته لأي عام
 ىو اهونعل ف تع فعا و مل اكلم لس صماء 0

م ور وصد رو اك ص صتنافلاووا 9
 هلهام

 موب ل رم 2-9 0

 فى قوس اوما ١ اشو بل لود هرولاط روع ىف ٌسرف ةأورلا تسد

 ١ هددت ىاشماو فرفاما ىنزو اكام ىتبصا تلاس

ظنفصو ماس نا دذاهو طفل قشره رك أب وهس
 طعو يرض كيرلا - 

صات طم ليت ناك ذ /
 ىو رولات ان



 ظ ( اني ارطعب لزق اً كفو
 ا انوع كن ئددل اناء طرف أن ل صرببا مع

 بصضنعو هاكذل 0

 ع مان سرك نجس اء دم اف امعلاور ملا فس انل صولا ىذ مع
 يبلاو ردا ص

 هامان طوع امرسأك عقاد عوف امد هو تسحر | زج ةوصلا لاضف َتلمو
 ةوبوف تشترت راب هدو ص تنص مل اعدو اه ريمون ىلكارّوعادب ادام

 0١ [ل' قلي فرص ساهلاو اهدي ون قف تاضولاس مل نع
 ” ا ا أهرو#و قصر اريام امي مر تام امانبلا ىو

 008 قاشصل عراصم فيري ل اهئ فرتع تافمالالزاغتو '؛
 0كاق فره باضرلادها وعارف ريس عرض املمعسل ىصس ارسم ىلإ
 هيلورارطم مك تم عرج اب تزن مردرلا مولا اعأف ماكنا تام
 ارش ناب ذو م تا ا اب كيم 0

 .انللاع اليسا ردو ارب بلاد م فن !سيغل الو لوما اعرعن رش ن

 لووك نانا ران تن هما رهارما رن وزن ضجر ظن
 55 ىلّصل أصنام بنو ىدومرسم هلك تاظح

 اسود وهلا ايم ضاق ىتكر عن عاصالامر اقعد
0 0 

 ك1 أكن هز تال 00

 3 سمايلات ىععارف حب تلك اب
 م 2و ةقرلالا قش يف 0

 7 ىرعايامزل إال ب دد وو :

 0 0 كرولا هنري سورمل بك

 "يرعب لم ع وزو راد طرود ا تايقر انهن
 30 2 اهتفمو راو يوهم قام ايعارَو عا مع 1 ل 00

 000 مرو يقيسءادلاروعشت لاو ادهالت لل هلا تلا
 1 يلام ان م لاسل اع امرم ىو اياد ن س ناعيا زول

 ًث



 طللاب ىرفر اقسرل كر ابايد اند ندع طل ةوع ايو
 'ريلو مايد اان براق دعا ناعن غفار ضقو ادد ىرؤو ىرمأ مك 2

 غ فسم نس ل عيت لن امو اصرنو لرلا نا نم ملاذا
 ارقد لضم لد علا انيمرا  عوضملاب ىدع عمواو ايقس كنا وك ل ضار

 ٌْ قطلاى دم اهسدلا ىر ماير ايزتو ارق ليصملا ةرحتد ايو

 الدب رب ىهلالأ بي ايكو دس شكر واع اً رخل ايل مأ لعرلا شى اك تلكو

 , 0 ووس نيعا منا نكت الانفس يلع وسد ا 'ظماول سل (

 كعب افرتعدو انضنمل اقماق ىدؤوتسو انبعزحلاغاب مك لاا
 ا ادروخئم لكأو تلك دود ى-شوس نين ود يسمو املاق ظ

 2 علوا انيور يلزم لكون انا طماول كاك نيروكرملا تدار طّسم تؤ

 سدو ماو اق دورغا الع اطل ضع قف ءاف طن أروي عسو
 درع الاب لق هوفف كا و فس ه سوي ناد درك اضدال اه كدو عز
 اهالي يلو ٠ 5 اد لضعو نارماوا انو امس لعلب صو اصو امج تلو

 ش كوب, ى لزم عون لقيا ناموس اذ ند 0

 مسمر ترس ض اك مضز 6-0 أايولا سب ةرمجو موس ٍىدنعرلاركك نوه

 قوه مى ناو ازا ىو منذ دولار ا دل اف سا امو

 50 اس ودل مم تاك ىنس نع اداب اسولف لع ياو

 را اس رس قالا 75 فار كدب ىود لوأ رولوا ىثأر مهضواٌنرم

 0 7 لاير ورملا روس ريل ل قم سرلوط امو «د ُصَتو درك مرهث قوم

 فصوص سرك مرو روس ردرجأ نوفا روب
 0 ناو اهو | عسءدعو

00 ص ايواء ماهعلا نقرا دولا ,لعلا انل تره
 03 

روس اف كبد امهانعيسرعلاور ذل اذ
ىلر صولا ضان من نا اق'يدق

 2 

لا اقم ور فاطر ارب فنك و يسع و تاهاز ابر ص طم َنَوو
 و

 ىزوكا ارك نطلب اريك ارواذ مرمر خددو برسل لله فكعاو ارو ارو ا
 4 ايم هاعصولومو انس نلقو لب ذل عم ترزع كا اب اك ضر ليلا تكنو ظ

 لانا هرمي لع لطول مزمل شاعو اس اذان 0( 1 لاولاب شوو ءدي وزوار ع دلو كرار اهلل فيي عا وبو المير عرب قيم نار



 00 11118 روهاربك عم ف و مم اوصل نمد أليم - اوكرب لتد

 هرار 0 ألفت ماع .! ىو وهاك راح ةوارو اموي ؛اسعولا نم مو
 راظالاو اهل ب امإ د ا|مولدعاس دنس سومو 9 او و ري رش

 اجاوب 00 سابا لاغلب حق لاو سا
 تحطم اماربصو مذ مرت يكف اوقدص ود ملّيفَظام اولد
 ع تلك ماو رمل ”ميشيمر تحن اف اولدب .مدقول ّتلز ااو دعس
 ارا جرم هاد ارطم تقود 1 بلر ات اوعتر ا
 اود اهو ىزلا حن لع يعاب ردارتج روك الو ص ايدول يعط خ شد رش
 .د ارو انيك ى الا ئ وذ 26 انراع كن اونولق ترض ا
 تا اضصرلاب صانع ضد ناوعرلا صحن ى يلاب اس قد ١ دالوفحلا نان كسل اورو
 بارع بيكا ضسوتم ص هاجم اذالا ند ى انو بارتمال سا ىف ىررم ملغ

 ف اضع كو ادت ىصقس يانغ ذييطق موي

 اذار رو مهلا طيزها ذات ا اداه داع لأرض طين

 المعرب ظكونعت انره عض ل انا ظصوس
 هر ضن نزلي ركب نوعان ة مقل ةهاش نق
 كعب ى را عج ل 5000 كدر نم ةراك ل قاد لعد ويرلاارتاللاانبإ

 اور ذامو لكل ' كر و

 هلل ننا اب نيهلا مرلاو ,دصو اها اف رلطادولاف ضلك هن صوابع
 هلوسب قم نوللا عم

 ش ترم وزان وراد البا ذاو سى وللا مل طيئاس' هاو ب ري , افرملا م اضرل ار
 عمر زمأو رازعدلا عرطاو

 ايو للو كم ويدل ااوردشر ل ساي لو اسما اًسعو ردإلا عش اننا اقهرما َتاذب نك

 نفس نام ايوب س درو
 211 ابر امر زلارعلا اييإ تمل اره ومارس اهل نيلو نادك رد سيل

 رارصال' رره و
 0 ٠ ملدا ضو 0 ملم شما رضول اشر

 ف 05 تعصر رو يشار ال



 رطل للا رللعاو منو »تا رريقم كيم ص انولل ربع افلا نيكه

 كعرج قرن نسل ومو ظ
 دل و هسا يعن د١ امو عيب نيك ليس اواو .' لعمل مس ريلا ف اياملاىا نص

 كرو ررعد جل لطت

 هنو لش أسم اهغمك هرشوم ارمولا كر ف هرر ون رود قردب أد هرضؤم ف و للاى دن سل
 ' لوم ناو اقرت نا كل

 هز نيو مبا رولا ُْق متصيرلا كو وبث 0 وو دقفو داملل اص سّصاو
 اواو

 : را ل١ ١و 37 ار شيك ابنا سمان سردال يؤيد نسر ضربت كعاذاو
 لوفد نا الرفلاو مور

 مغلكس لنيعا ١ذاو مجرم ترتنارع تري بوصل هاوس ممم عرب نا اعرلل
 نينم اماذ ١ صعب ضم

 دمأاوا دا كيتون دب سولاف عل ذيع لك درس منع دداق ررصر وت موشوه

 عسسل ٌنرفسس ناو

 ا اوم نكرل مش رز ل اض يامون مرق مسا اذاو ناقض مد نفضلال زنا

 ليلو سم ىو ان العاج
 الصو ماري نال صرت ير ناو د هاشر راهو ذك كو ولي ا نك هكذلوصرع ١

 نوط اما داوطعلا لصاأو
 و رم قر كا ذاو زك و ناين طفش رطسمرع رهو عرضت الردصاو موس

 لمه و وكن رول ذر هاد

 ظ زلم ماوس ص لمرعنو داغر ارو الوم له ول زمر اع لع لبزم لا رداع سوا و وس مرع
 01 علشرر رو نم قس اذ

 1 : نصل طول سل نا نهرا و صو ار كر لسن اريرا سر اومو

 1 ياي السمو
 ش مد هو يسب تنك رياض الوسم 14 ىسئو انو سنع راو مصالو ال امد اك

 نبط اسلم
 الو سن اد لاو ان الوان انما: داو ردع ودكم رماة عا» 0 1 1 0



 كلوسول 20

 ىرب)' نام سئ د ىوولا اهأب لثولا اها ىو ضد قلاوثو اى دمك هلمضْع ب ار

 وع مرصأو منن (ل صلات

 مل مالا فبدلا عدو لس رو نيا دل لك ضفارحو لول عسا
 علنص م عم فورا ع عصأو

 يمحو ال امو دون شون نيسلاو سلو عم هزل ف مرش مرمر
 دارغر ورم مص

 لمس اسوا ريعت تع

 نيرضو اير اون صوم زلاب ير و اجاب عر صلا اهيإ
 ' عرس مرع نح فش زمع

 نل لو امون لو ناذاو لوا اهههصل بروأو دضلو ل طاش أ رهأو
 السو ملمع دن

 هلق جر و مك شن أهم دز

 هلفدأروصت ابرع و ظموب ايدخط زمزم امصدوَم ف ىو ارت ضن ارسم 'لوصل

 رفرف ىدل م دل طر ادي اقم قسم هرب الاوزوه انك فو

 محضر ر ايف نش يس ادب دل سفن ميك دافو ىىكط امها مظررم) [نم ىلا

 ممر يزنصو طع عا مركم اف ْةررباعُو ظ

 2 كاع كنا هنع جان ٠ أدر لاككأ رم ىلعو ٠ 31 اصور قوه "3

 : و ىو رورسو ع

 هضب مولظلا يطا اذا مصرلاش اعخ اب اذ انطو قصب ومصر

 موصل سر هل رعت د امتع صروبلا رب

 هئور 1 قورسرنم لاول سمو قوس وول مار مد
 علأرذ قضت ورا ٌقوُسف ل شكو اًقمان

 أهم تودَعِرَمُد اك يكب اعشم انصم لف كارمن و نيتشر سماع

 ع داو مق و امام اعمو تمن نإ مسد عضم

 ثناما ف تير ىف وسو نام رع اكل ناشرقرلا 0 0

 مل ر ْ ليكازو ماك نايم ورصل ييرسسول رك

 كرلدوف اكرات هدو صرت ىعابو ب ىع ال 2 ٌسييص و ىد روح

 مرق رسو بقرس ا ةدل ع انتر ويطل و ؛ املا حك

 انش لمعملسبو 5 اها سورشب وون سيوف



ب يملا ملل 2 لرامز ىلا لافراع نب نول
 ا

 لوف تزت' رك ماع هيب ”لاسرلا هيه ماك رس اعاد
 أس ءاه مر ولا لوهُت ناسلل انراوؤلاو ىدتكا قب ريهأو راغلا ايكو يشأ موسزلا, ناي ايلا
 مالسا نايعاول لاند يلرصزلاو موفر رانك قم لهنا عسر فت اعرب ضمك
 نياعرطرط لوا اسم“ انه مالو دو ةزملاو نررلا نا انهن ', يملا نإ
 ماس ركب ضوك اسكن رب هام ( هور ىدم) الو نيد هل ل امد هواقتعر ب ىاسهرلاق قوي
 امنسطيرسو ناي هضم ةيبرس هل لامي لاعألا/قدعس ام كور دبا تك ئم
 ىف فلس نم هية رم كار قولا 4 مسو هند لددمو - .انوما ىرشال نت

 مدل انوا وحسم ىزأر هن هنأر هى وتوم ىلاغل لا: نا تمرم ى' هب اي تما ىهصو

 16 هير عن يعير هرقل يوناو دلال ةرابعل قي لو مب كدلاوص
 هد 0 اعلا هاو نام هينوسلا هناهصر هنأ ناهس عن ئعدرمص»

 هنوك ىلإ "قس يدعوك عار ايفان نو ةايطام ىولنلاو م داب ةرملار
 لاو ايزل ةهمصو ار وك ةارالاو رهرلا فصل امه وقر يدلاد يسلق هير
 اقل هرم الاصول ىوكشلاو مالغلا قصر 59 موك موهفلاو ةررهلا فصال راو رك

 مدشلا ر روهول او تس مسالا ةراقنشو هررطرمالو ل أهول اررهوملاب اقودئما
 موك مرهلاو را روهولاع تر ' يا هتهلاككو مهس هماضد هي ةسادهولاو اهبلاو

 سلمك ءادهولا» هروصول باير دلتا ال لاقد منرك : اهلا وروهول ةيلوادل اكس
 نم ىبل هيام لدغ نداولا :ولاكو مقافتار هياعضو منا وو ضرس راو هلرطنول
 يتلا ,هيرفنسل ناشر ىلإ انك ول موك مسغس مايد هددها غادوطولا
 سمر لاب انوسفلو 0 مناو دوي امأر هرقل هاهم ةفرعب عك و اهلرل رمق

 هزل مكر ئ دو عير طرز نام ابررعسل ةناعس هاذ افي عننا رطإل روك ذلو دلضا مشان

 ل ارطو املك قمكيور و كك نا نع هيرب مدل ع ايبرنا ار ل لعفلاب لاقت هشرعم
 '/هئاز ضعه تللابصؤل و اوه, انكر ماسلا نا لايك ظفار راع كلذ ىادك سان

 وهو مون الو عولطامدل ار اضل نبا لس دي اضرا ف رضو هما عل / دكددعو ملوك /

 فاعمل .ايمربا, نييزفلا من ار نررتولإم واعر رع امرب' نومتوناواو را لو وأ
 ١) هنو ملرذا 0 لم اهب د لضارسأ ل لرف مىدحا ضد نيو مالت

 الو ابك تك ةعلرا نأ( نه انوي نار كلمن و بانك ئام ل" ىاغند اسك تما ىمن

 لل مع جيك عقرب مدس اع دراد قعر نزلو مدهش ميغ ويم ىلع سلم ير ولا نو نيكت

: 

ْ 
ْ 
1 

1 
1 

 ا



 0 اي يصل 0 .

مالسل ع مرا ىلع فل م 5 مم/اعو ئاصررك بساع للملا
 الرعي ع نوم 

 "مالا اطلع مر اشور مهاجما اع سعر مديل ادع نيرا ىلع
 اطاونلا قنا وسر سارعي (دصيروخا ةريذل مياه نارام عامل ماعلا كولا
 يذلاو فريشو ىظواوعسمس امر اراه يذلا : ايمسرراوبضت ماهسلو ةدلشل معك كعو ماهل عر و

 يدع ل ولع ةبهاوزرع ةيومالاليفو اب مينو دينا نموا هيل لاس
 ير هفولو بيس فيو بوفعبلو ليممسأب يهل يكسو ا او روههر عون سرر مر

 ليلعو نسولو ميكو 1 اورو قسملاو بولا, سن انو ننايطسر وأو و نوراهلر ىسوبو 17

 .يئلاكور نامل رع عوج ع فدي ماسلا ةديضنا دكر ةرمو ب يُقلوزو نافل

 كرمه تاس مزيل راع بايرن ه بكد :ايلرأ ضر عن لاذ ءاش ماوه ان
 ةماعغ يقداص:ابجولا نمور قُم نا( رهراو) ةرعقولاب ةناظفلاو تلا اور
 هيا ىلاعلس ملا هعمل الاهرام ع قلم نا( عساس رز
 رشا (ةرسهولار ا حلم المع اععص': ايسرلا عيت نا فمع لا (:ءالكناو ) ىف لاروزا

 / مدل ماك دل مضل'م عقورد نكي م اهل النا ىدهامملا عقم ؛ اسوا ويس نا

 ةيضإولا املا ةءهرض مدا دع ايلا ىاع ادي تسل فيهو لهنا َنْوكْسم ميد

 دع يصار اساء رابقل' ىعاملل ابنا ةانحنو نام ةن ايف بذكر

 اهرب ان ايسر وو ضو' نو كاصرم' تافص ثدي ريدا هيلع ايون رأس حرير لس

 (7 يسرا ةميطل ميال كمل خرم : ايل ياض هنوكاملان ناو سال د اكل لسانك
 نا نانروهومامنر رت مدل و يك تريلا رسال مالك اد هللا موس تساوي

 ' ةقطدب_ اك أروي الاد اشعل مهلا, باس يل طار كال
 ماعم اك صلاو الاول عقلا ورشا د ا نإ مآ يد [ لامن نسر هع همام

 بر اًساهار بيلا املا ةنس كاين اق ابساو هرمنا ٍضلشو «ندارأو فاس
 كلذ نال سور هابنأر اما انفشو ام اند هتك المايا الر اًنبعاب ىلاولرس اسلام انو

 بيلا عئماهل ل مود درو جو سلا نم :اسلر ضررا نم وهبنا دفنت نا (/,انإ صا
 الرا ال اهتم نا ( اناث داقنكولا نتقدع نملك نوكي قار ىلاترا دل اسمن راعلا لو
 راس هم نَا اكاد يسر مسا تانغ نم ضأن نا ابرسم ا اه ميا قنسن لو اويا

 دشرة هر يت يشك ناب نإاهلو' (ىسط مع ينس مودس راو) ىاذن هتمتر نس سي دلال
 الزول ناارعدا ناضمر ماع رداَن مضر مل نا ياهلا هيدا معبل ' ومعي نا ابنا

 مهول



 ا مطول اًهشرلار ةرووع غول ع ب نا اهرسماه يم ةنسلا ء وزعم

 م بخس م ا هساع ئولقلا ل امخ ههرلاو ةمأو قارنا

 ايسر كره فوم ع اس ناسا فولوا ماب لا يعطل امك مصر بلو تش
 ٠ لمار بار املأ ل بل هنوملا بارا راع ضم ليعلإ نيزيكو اعلا ا صلو سال

 ظ 9 اما هيوم وال راسنا تساي وصلا اس راعلؤفشسس كي
 ٠ وال زر نرسل معلا ضو نصل ليو ضْرو مر ان هعشار مس مقل اعل و

 || ١ أيوا مورد لردع ضر نارتو قيزسلا عربسلا فور يام ءادبسألا ةازإ باعلا
 ٠ لشاب يو درشول ىف لاس ا, مقل غلا ايوه فم لولا اه عزن ليخأو رار فاك مهن .

 | ناي انراط تهم فرض لبر 8 نامل يود ضؤلا كر مو لال اهلل سوانا
 1 2 ءانْط معمل 110 ناضنر نابض مما تاراهلد ب انفك سلسل, يفولاو
 ١ 2 م ليان عضد: هيف كدلاليلدلا تامر (ههللا ! ع لمس راح

 1 والا نر زول يصل اكل راو مرو أ نع و ىف (ىل رس ' ىانمل اهلل كوكي مر

 0 اها ميكو ال مو تاافوزم , ارك ل مكبس صان دهم اقام ىف 280
 أمر[ حسو زرعت ةريرهللاد علاوسلاىامعنس اهئ غامسل نابت اولا اهلل نو

 فو تالا ردكم هداك اند هنا لعن راها را زمر قم ورعد ملم اصاب هل
 نس وفه اسر علو ار وع يلام ( عاب : ةيهالول ْمْصوْلا لع فشلا

 اعزادلوإ |ىقلاوتترزملا ملقا بولو مارثا ع انف عىل 'ىنام (ماكأد / بدوا
 يوب لولا زع افشل ايريو ىاتولل اذنلول نكي لب تعط اًهنول معا كولي زمام
 مراسل ويارا ادهأ لفع امرا نرعير اهدا "وول معها اميل ف ىو رض امرع
 ناكىزلا ءافعرلاو ا حلل ىئعمر عاملا تمل وص بلاس نوفي كارافنع دا

 ملل عا لاو 2 سقم ام كالي و ميم كما شرا لوس ئابص باعد ع
 9 2001100 ام فو ترلدامللر " تارابعلاغ ىل اماما عرس مر فضا ارت

 ' 9 تلو عب ملوي ىلا نويشو زها لوما وشادي ديف ش 2
 ىاءاض' ةرم لل هيمو سس رم ب نا[ سنسوار فدو ٠.الا فأر قم عيونه و مثل اب اها
 لوو مروع ادا 0 سال لسع هلا لوا وضولا لصلا

 أمس اني "م مب

 يفور ماهر اسر مس اك نوفل يسال ال اوك الوا
 0 هول لسك مهلرأ رضولا

 هلا لقلعة هخسو رس ةرم كاملا عم نيطشرلا وسخر نما ولر حسو يؤهل ميلا

 د



 ع تسلا غسان" رار لاما قولا ماهو ' بر ىدعرم دوا ملمس

 9 يرقلر ' امك لو رهولا نافصونتى ان نوولاو سوقا ةرلالم انك قلرلاء اًسئسولاو علا

 تأهشسوا انالت لوضع فوشي ىلهر او ىريلا عياض دكر ص 0 «سزع ىلا“ املا ىوولا

 توق انابسو اموفاضْ ان عن قير امرت ىل دب يرن قيصإل نإ نيرو مما لاو

ا متفاط من يك هو ١ نانو لبلا ع ابن هانى اهل «ايض اننا مم
 

 "هب لاو لووول هين كؤتي ل ىلهلا ننعم ىسال' حب يبل خلا وضل ننرو
 كعب ناوميو 'ناهرركمو عياضر' نم طش د يديل' لفل يره عما ا

 ىىل'

 :اهاررو يد لاو سمس ىخحشل : املا اضن لاو انر يلوا سري نموت اواو ناو
ايإ' ” لانو اهرلهاد حلو طوس ابن لانو يش اخ 4 سس اضْدر عا يره اشر وو

 ن

 ةلاور لدا م ثوعلا خس ايلا مس يعل "رم هربوا ل حو كدرلأو بل مدخلا ف ا يبان رول ارا ل ئ

 ترإ فد ارساطاضلالاضتس اهب فكل كبل نع لا: اهيا رار
 عيماشلا ابل هال ل د ئه را اناا لكلا اوبال يروم ةّيسااس اسره ريشا

 ةيقالف ريس "دل دوعقلا ارم اروي! وللا هنن هاهلاا/ران اول
 2 2 ل ان هزم هي ثول راع د ينل“ اهلوأ مع مولر 3

 ريتال عي !مولكراس سب عايد تشل لوا رعولا سلا 34 ننس“ ' سس اليف ى

 5 ا اطر صدد تمارا هسلا ايرلوأ منول ضردو ىسيسسلا

 ااا بز عداصإراسور نم اهنمزك سكرات و تار ىلعاضنا مدس صاير

 / اقر مزوإ نر ن رطبا تاك م فقول كك نودولا ايان مولا اهلو' 2 27
 3و4 لد هنل هنأ يملا وتدل لع هناك رازارلا اسمنت ىو نأواو هنن «ايسلاوكلد مشأو

 0 ا مدلل باب لول ناوعلو اياد كفؤ م (كاهرلاريذك ) لام نام
 ل ريو يم رك ثور و علل عين م هديل قام ىلع ا اح رو ايو"
 9 1 اهل ا تق دمضو تأ قرش ىلا لزرع ئم مددسر ةويصل 0

 مسؤل الاول لاري در قو هع: أبعرلا“: ؛اع امقشنو ؛ اسمن لا مئرتلو نونا هر وتد ىحم

 (ميْغ ') اعتاصمو فرع ىغهبع ضي اكل وةك فلاب لوسي سجل كاما
 هلو 0 صل رابعلا ف اسقأ لا (سسارلا لا لنا ]ىفتنرهتغأو قاسرو'ىا

 ملط ةئاوقيواملبوشو لاهل سلال لن ل ةيبلفلاو يلام ةينرملاو ةئياشلا عاوايملا نم
 ( بك ىففي ايفل معاد فاس امهرازؤا ىا (سطساو) هس ا ا راويفيلاو عوربجل ل

 قف



١ 

  6ظ لمن, رايق لا ىلا ارابع نراك (ةبعإ م دهسا ةددصلا ميك اراب اوفس
 دراي لراسضو الار ووزع ناس اد هير وامام عل مكادبعأ م ميعشارد ءآشهأو ةراوإ 1
 لعل سال يعاسب هل رابزر فدو اراد رفا كورا اف ثصعر ةوكبدلو ناو لان و ١
 لل نايل عسل مدس را كوع ار علو هيدا هيلا ٌتيظرا و هرنئم تمس ١

 دعه وة اقاوككر هنأر هرال ايريييو ولسمو ولرإ هيل ىصوت يل ' كارع او رم افعل 1

 رايس بالاس ار (هلوصو) ةنس كوس 0
 يشل 2 لاسم تاوشر و ًاضريطو انمان ىرملا لوص مراعيلد هضا ةوتولأو ماع

 ظ ل كو انكم انزل كد مرسول لوس مدمس دبا ةويسل د طر ىف ىلرسلا
 ظ ا هيو مس يزاد لعل كا ةدلفا هس اعرب ورى هلو قىاس

 ظ افق فرن ريل درك انا موعسأوا نطل قشر مدمس ع ةيرو نيا هلع
 ردللا نمو اس واعيا فك: .اهراعابص نام م ميلاف اعيد هاذ ير فاشن سرت .

 اياراسبس تح كسا ن : نم كر ذوكلا ملا ١ مر يعل عش هن مايرام عسر

 كر زبرم مَن ةيلراظمم ترم عدل مول كيرا فاو مل منامك ةددصلا م كرج أنْ

 رانا ال مسوين انش هب هنرينررا لب ةوغد الملاط اهي ا
 سي. "مالو عل ىرلا وييسر هور رد نيل زر عرار نس اود( وصول راسم
 لوو عانشت امهظفمر افلنسم هزيل ملا نم مثلا لم ئبعلا» لربل انام رم
 (ةدمعل تايهارر) ةنايرع ةارفلنانعلار ةرصلا هير عفلا نول 74 ائولاو نرلالكف

  8ةيبازؤلل ىلا ويضر حافر امهو تا الس ضو ” ىننمكر ن ةئالا

 ألو مكإلا ُ ينصب روسو عوُرلا برك رصد نافرزلا ليمعلر ينير ةولاولاو
 تارك م 38 009 صر هيعابر ' نم منعك ةدهصرمت دوعقلا بن ؟ككاس لوثر هلق ظ 2 7"

 رهلارظلا ةيمكاإ لسزلاو درو هع بسب ' ناريس راسو لار انزع فرم ماهصاو ةرديملا
 ملا ادم اك دال ارسنال وع ربك درتملل د أ: اثم بولو عبصلاو ةنافكاب مامن ير ظ

 ير رك اهرااطأب ىراك خام نهر ام عامولا بك مخ سربلا ف (هريص)' نس ديب 4
 وب اس ذوفنلاو / احر, عال" /اعرذ ةارقو اص اول 5207 اب

 ةلسس ةداضإط ل َحُك ا ام لكل را 2 لحمل بوزير تارهصلا عع ميريل هذه/ اسال مس

 رمل "ير نيس و مايفلا 2 ةرسلا تك وسلريل' وذ ئجلابلا عظود رولا لارا ب نسعد
 هان سعر وفد ماهرلا نعارع يسرا ني اهلا .: لذ دعب توعش ىتهنك سدا لوذد الإ ظل
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م عوللا ان د مطل اسي فو هيلا عرطعر 0
 امال ط

ام عير تقو ماش 'لوقد يف رمد ا َِ عم هرزظ قولد عوأرلا ع
 0 ار سمس 

 وهاس رم تول دعنا 0 _ 9 كابر ابر م نأو 0

 دوك رد 0 كيك ضررل "اخ موس هفلار ميرع عضو
 ةنيعربو هدف طا داب

 ضلع اهعرر قلو ابرام انضر نصا د تملا لضرلنغ
 ملا لاك اهلل 90

 ةرلار يعلم م بهرتد كرس م مع وشكل هلا, تنل ار اديئدلا ”ماق فابن اهوع

1 .اعدافنو5 ب اينو ع سافر ني اها ص اره
 ةومل 9 2

 ايلومْمءظنل اسلرلا ( ةوديضلا“ ترم 1 ايرعوب ماب هنيم عوير ايس 9 ةرضْزلا

لا اءامف' 1 ” مضر ه اندئب عملا
 ا ل عفش رضاع هروكاسإ ف مسا

 مهي سءلعو ممرض 72
 وو كهو رع وليربزلا

 نس دهسا كيمو ذرة

 إلها فشلا راق احممل فب نا سكر كامدسث در امن'ثفو 000 1

200 ر واسهل ورملا هاك ةادمرا هرمتولو راش ءاكو' ظ
 هركبو نويش 000

 0 2 دل لدهن طعس 0 ةركر ةددصضلا 2م باننا

 ١ لمس اهزجيرمكو هيئسل سك نار بقل " سرك و وهلا هييَضعب ى عابر وفه

 7 ايفل نابل الا ررطباض نر لوك ةركو لليل روق الدلال رس ا قسطا هينبع
 ا 309 كاش روبشلال اكسس 07 مره ةضْو هم فق قطار كفل

 كريو كولو لوم وهفكوبتو نصل لأ هرم لمسك الص ها ابو اك لنا عمها هير

 و يلف درج ل لا غع سدس عطل ولأ ولا ورعد وفا ل دوجلاس عيب نا
 ىةلالعوإ نمر روفر نوأراو كر نا رعير هل نسا هرج وكلا لربط لها عيب نا ريو
 بازل هوو ملغ مافات كرير مصامأ لبض اهراس ”اس فردا فلا ل

 ذل ةلئل سبل كورلا ارتيرو اوووف ' كر لم وس "افي نا هركبو ير ظّنع ةردمإا
 2 ارو زل عنب انها ك0 وس وألا

 نبذ ليمن رضا يكتم ' 9ميو ىاهال لم نأرقلا كير تإبأ ناس ىو آلاء ما اع

 يور تقوي 110 رع الس ]يراه ٠ امهاع هع ءئوفو بيس لاد ردع دب

 ىررال مو اهلل وم اسلا عضو كون هرابو العال بكل لررلا وص يعل نا 4و هم
 الر شو ت ل امذلا فوقو هركي مدباشاب ىؤلار تاميبشللع هركيو كم سانا درس لصاكت

 وامر 9و رك ذهل ل ان ماعلا اف 4/6 هراتو ولان يسرا صلو موقو نافذا هرب

 ل



0 
 العدس وأ م هن وللا ىلاو امم اهلنا ركب نيمو ةلعس يف

 ليكي ف وفول كيو لاهل انيمي لا هدير عرس وفرلاد هو روسو عولرلا عب غد اسك او ابدعي
 عساكر نينو ماع كمان (ةودسلا حاسم تايم يمشي اخ دع فر

 ا
 عر ة رهو فذ متر رورو انام ةيطركرتو نارا اهلر ىلا ةممطم نم كاكا
 ةلونم نام دوك هرم يي دهر وزفلا وو تام ليعلن قيال نسأل ليي نعل

 ةرللصلا ةاراعر امك ولعدا ور مهل علب 2 ناقص رو كش دبا عابر هدف ظ
 لركر ابر دوام ود مار نايا نال نرش يجرلا يوقد و' ممل ”دنفولا م مم هالص
 طوكر سلق عارار يحتم نم نارفلاو همام خفلاو دع د يتلا نع دلو هولا
 مما برر كول نامل اراام او هر اس ولاد مددسلا د رو مب هرقل
 نأ» قو ماسلا هيب لو زيورعهلل ل هئره لالا لوهدو هارلولاب محلا ماسضتاء اما ماس عيموطولا يس لوط ( مول تادسطم) وبوس وجاري هتالصر سل ول و يرس
 ده يررصأ عى حار سملطا يدا سكول ار ءابرلا مضل ىب هلا لو ناو ثدعل هوس
 لو مام ظرهلاو اوقسإب نانا هرلاو مهني يل قو ديو هضم رم ءامرا ب لش نا
 ءاقو لطرف كل لافلاو عليش مل فر املا يقل" نطمح رول ف :!م هينا كرها ذ نميللا
 نان عدس ملتعر لاو زكر ميم نار بمن لالالا د تزعيش ىصسل نأ نظوهع
 4 للس تايزاقرا (يهلسرا فو لالا رمق قبب تنرانضلر يعل ع قيس نار درع

 :رمعي امان يدك كرف عوار دلو ليلا ةلوهرس و صل لاضاو اهرب
 الو امجتلا بط لانا وول وو لص ىف ناهرلا لزهر ع هع ى أ رك دهاد دغاكاغر'

 ام هكر اضي فج ذولا هلق راع لس لكلا اسال (ى ديول يعدد
 مقر تءاءامرها كوع راي هج رد 2ع لمضلو لو ايصاع وكي ميدل اسو

 نا كيتي مغاف فاعور وص قم مور هزاع كب انس ا مديل كلش ا عويكو
 الماش اندلاع ناي لعد نو رق فا هايبو ةرغالا اعمى امنسلالاعع
 تلعشلول هل لاو اهل هيريرا نلؤو هيجان هلع يني ءامورب لحد هع سمن
 قضرغ مولد فهلا فوم اموهع ملل فلا اهبإ يرن | هس قش ايندلا 2 تلاد انف

 , 70-غ /. . 0م 7 0 0 4 7

 ل" ناد تف ماو كيوي هولا ىلوالا بس ىئاولو ما ويحل اعل' بر نأ سالو



 لو مهول طة ان كرع ال نعبد هيومن قدير نم هيا ود انو و اما لاسم( علب نام

 1 ثم عشلاءاهطاو َقاَنْرر ا (نكؤار ساهل ضملاو نا نسر غلا ار كو ماما
ع أذان اع سبت ماد غيرك و ةهازلاو بيلا رهرلاوق نا

 اماه ا

نا فلا نفل قدك وع غن نال هوارل' رع ىلرل ىاره نور امد كه ع
 الا

 انا كريما نس الكل ارهتساانلا هنا مولا ارمالاو ىلامتلا يرعم لولا ( روجر | ١اس اها

 هشف روق لاما نا نمل ا < يانا ملا نغرل يم اهلا تقرا تاوهمهللا :ارا عيل ضرلا

 ى 1+ ماسر رع لرب لا, . لد قنرل يايا ورب ابونا 75 لاح رت نم رشلاو ل7 ل

 03 8: تاهل بائعيشلنا < 16 هامل كسر كل انسانا 4 لارش ل هر اهون وشن

 ايا كب مد ابك 2 ىهلك نا اا هنونر ص سو ل دا ناي درع هيب فنا 5 37 تحلو
 ف ءاقم

 دقن مدل نعوتر نروكارإ ناي 4 أي 0 هلومتكل صل نيل از '

 انريكي مج نصل ني مدلأول يي نا > ٠١< هيف نأ ناو هم 8ع اه اماه ىعلر ُهِسل'ك رب نا

 عيل لال عزملا كثي نا جايب ةناهررا هلوك ال نأ << م.م الد روك ل نمل اركان ولد ماما دفم

با عاطا "ني اهلل هاير ماجا دبكئن'الع انواع مرإب ؛ ةثم م الكون نعد
 <26 لور ىلاهلد

 كراك ارز ا 7 >3 ماس نس ئاكنا < 2 هرايملاو تاع ميز' ليس وفسر ىصاعم نعرعاسش ا

 - تدع هنببله و عيل لبدء أش اسلم كابلات اعورضم كرفس نإ 7 ةرعل دعم

 متون يب( مشا قررا نا يب هي اصل 'كامتول تنكنا < 4. < هامل ملفنا م ابكت

 تيد طلب نا 7 ئ 200 كلي نا ني ريطرمأ امو قسد لا يب ساهرلا«(ماىلا

 وةك ل قفلا هع قس نا هيك سفعو ماركو نمأيول ا 7 رملي, قسلاىفول نا

 بره امزك معاها ناتج مفلكوفوت لل ناي“ ىلاصل دا كحك يم مفاضلول نا هجيج

غفل ارا ىدؤب نا 7” لردع قف ءرارطب نا” 4 مك ةولر
 وضيف هو عاجيدل نا هك 

 3 كاملا فلول نا ين ةيكريكشونا 5 ديلا لف اسرل ن١ "يت : ىف امل وبك س مل ذر ناي هي

 00-2 2 لط ابكارس نار رم' لحل امون للا تس 6 اير ا اًفورا معدصرتع لقاك

 باسسو)ابب يينإ ١ دولاب ابهيشيو لو محل نمي دل نا 55 15 وأ اسم ىزكرل نا 04 ايل النك "تأ

 يعاد نايا فم نانا اهسكرلا ايو" سيسهل ررسكو مس للافلام ازرسن نايالا وس

 اييسراس (ادسالا فرس هلابرصاف هول ىاعرارهؤلا لالا ل ولها مسا اهءورا

 رأوا ضوفع 3( نسل داوم لالا باها علم نهرين س انك ما "0 ع اكسو مارد نم مالا

 76 تمن ضاولا 2 يمصلا نارا ليرفل كل 5 ههاضدولا هيك 1: عيل د انزع ةامع الل كر
 كءايرر



 مدلول عدا ١١ نيام ءارسا يل ترس باهي مندل ؛ .ابسوباف اعلم 'اهرظو سولمملا ادام نوابرلا

6 ةمغلا ماعلا مكس قفا سي شوا 7 0 ترلا نايس اك اراك
 ن

ا 4 ةيركك ور راصد ووسع لوقب لا 2 عيثلا فلائك ال اميف ةراّسسا ملاك نا جج 721
 ر

ال نا جد 0 يرعلصل سبل ا < ؛امملا نسرعل كا "هل كنكلاوع
 و0 71 اع رأس صل

 (تطزإم ناب بولقلا ءاَهُس بانك ةروكدم ( هورشسكو مرسلا لل اسلا هنهفد ةسْمئ ا راغرهز نا

رولا وسو 1 ام نيل هو رد نه ئئلفلا ايهرإ يع ةافك مذ 2 ران نعي مه
 

 سليم انكربلف؛ امدهوو ثيلل مل .امرههرب ملالار لسعلا مب شب ةلر دود هلك نديرو

 "تدهن هاف لغد لع هاربا ذب( ثيل فكل تلا ناوي
اسولا هيلو ةواهل ابرار راها لم لل فشلا ئم

 تاير اسويولا 00 انوع نا “4 ن

 رهط وعول: مق اهلل سعت نا ىفكد'ذ 2 وبضو ءامعب غرد سلا ةناع هركرشو أ اضعزلا

 داو اهسسر ل اسم تلميئ ده ملي ىصصفلا كم اننا كيل نيمو سلا ع نم كيكو د وءام

 لو هب روكا ساطع لع عفر بدنه واع هدب ديد ناك الار هن فكن ار تس تبملا

 2 سيرتك طور د كاع هيوع بط هثيحو س مساس اع وضل ارواك دك عفاضأب سكر مدبو

ألم و اهللار نعال (رللااعزمر الاب اهللد ءاشو ئم شل زوار
 ) ب

بقي نيل بلر ايده م نولي دل ا, مل و مساك رع نص لبر ىبطناو
 اعلاو رك ع ا

ذا اهل ادع : اهكصرف ب انك 'ةزيصو 4 "هل ةزديض) كاسم 38
 ا ا

 ا ابا اطر ىانانلانع
 كرار المهمل ماد لك انعأىفيلا

 هب الب اونألامر داكار تيل ا تا نانو نوب نع ثيلل

لا ايو أور انما هإ الا ةريرصولاك او)لصوأ ايضدلا فلضلاو ىرفرق* وقرا ادام
 ضل ف

نايل بانا (ايهل ىلع وافد عام ةديصلا عهلونو
 . سفرا يل شانع ىيرل وو 

 . ةطيارتاع بالكون اىاصضأت سول مس 2 لوفن ىتنأو اركز كبل: لأ راعا دبع لافا'رأو

ا ام :اعرؤطوولاد ةيبصلاةءيقو ايبصنأ قناع لوفي أبصنامنأو املا
 اي: عر ن

 5 فهلا اكل هنأ رك 4 كلاسي ل جاتا ةرومك سعب لا بنزلا

 . ايلا اةيارغيب نأ وزراو تفل اكد ز كرير مل املاك مريع ةرممصلا ةرطا قنا

 أم اقري اربع نا نا ار 4 نيل «قفىعطو كرفي نما تبل ناك ناد ابتلع ررلا
دان هرم هادرعب هتيص نان او 4! اطرد هادابع الما علل كير لول لع

 200 ي

 ةيسس ترييقنلا امنا ع أزفن يلا نعذولار ةالصلاو اًسنأ م ءااهرداوا ورا انيزكدبولل اشر



 كاوا عانضولا ريس اب يكب :افو بر مالم )م اكنلار بخس مدد 5
 200000 انف نش م انوا مولسيولو رك 2م 0 0

 ليسا كرد اذورأ اا قفطلار مديد رز ةسالاة ركاب هل كالو لاب ةرشأو ذل ثأر
 مهول ىدلاد عدو لع ليصل ل ىو لسجل ضو اريل فالح ةررلولا فو هيضدجووا اًعياص

 7 ا اريكيرا ف ايلا لع سلا ىفدم عجم مقتل فلكر نسل لم لكاس لل نايا وزع
 هدونر ناهز مدا دولا مربى لاعر ٌةر عراه اه مد احسن هلا اا
 نع اقم ان اذ يوب ىدعابوضوم رولا ذ اطل اهيرارسلو ةرببل ىيعلسا لمار فغ اههر
 ىقاهضر ةرأراسغو يرض لل و لاس د لي مام قل زل دك ند اهواك ع

 مسعف ىرلا مهل ديل ارتؤنم تبلل نول ريب ريقلا مولض ىلا "صاف رفد عاما نس
 عنج ل ههيرم ناقل ضنا ةطع نكد موسي ةاعواعد ميس لولد نيل
 تالدر يفور وا ام زى ضي ررا تاك ناو د ةاررأ رلرر وامر تلال طرود لأ شزب باثدلا

 مما لا . هكا مس سايالو هب ار نلتوبد ىح قرد عطول د اَفْسرْفلا ىّنيل نوفر انني 57
 عر امم يسب روسيا وم نسم تونر كما ارقبر مدع ا دك 72د
 اسأو م ظيرو ةرورلا وس لاوأو نك افاد يئزرمل د ضررهإلا رس  ةرمرشسع كرهأر 0
 رك اب نوغرويو ضر زنك عارم سرر تيفو ةرؤطسمب لاس ءاغر اقر نيا نر 5 4

 رو مكون لضرب نع نع ةديود ىو ةنيوسلا 2 تام نمد هنو 47
 مل داهأر رق نأ يأس تدر و هلا ث ىانول رميا تارك الرتب عدنا لعب
 يي ” امم اعياد لذ دافنغا دع عاد نسال فارم مص

 ساو ب د اننا اولا يكس ال 'قايفراد» اعياد كالا فدان هيملا ضد 7 و تورط ١
 ترب ورم انوا كالذ ى عاررو اي رمحس اياهررهم لوقتل اد تبل قلل سبل معد هاك ف قي ا ا
 اضاف نم نا وراه صون ىورد 4 لف د اهنع نيك أم ككرارا ركز ني 00 ا
 معا هنأ لمجرس عاسصإل 2 اص نمد ناي الإ هل منك ه وار ةرم ةمع 2 ؛اعيزا م لد
 ةعافلا اند عاضؤم ءدع ماض“ ل اعمار ملا اه م مك بشرم ىهص ا 2 1

 مسستسلا لأ (ديمر ةرزمصلا لترا ابل دعو مامتزلاىاع مارح أر عالفلاب اا



ىع عرف اند أيل طملا لم ٌككو تحودلاو امل اوما ثق الار سصلا
 اسرق 

 وا روا ءذ اح ص يربلا يندم ألو ارو ادلملا عب ترطس ىتصم نم

 ت1 ان تنك ل ايل ئتركز اف 2 فاوااهرا وهف ىمشلاىلعتنغ

 0 ! فاروا أبي ىسع صرع امو

 أعاغ نأ وح مد مق دنع تندد
1 

 ظ كن مر ل وط ىاشنا  ةاثو رعولل و لضولابع و ير

 ١ ه او هب دمو هام تم هافول اقدمو تمر

 1 امام تلت

 آ رهس صك ع 2 برد صور أس ىو اض

 داطك اب تاكوولا 0*2 هةر 1 خب 'ء انع مداد انف اورحأو

 .: عال اطل ل ول اف علا دول

 3 ايعاابش لق

 اباه ريضلا معو لوم يما ناب ان ائقاعمر ريلارهاس

بصاب كرم ٌقوتى لا انه ناين هتمع شن نينا
 لام و

 ل اه اكتم بع هد اًههار بار لام ايم داع ىعسشيرفعلا هم(

 هدا اهئتشا تحب كيم مكرا

 امال لس أعرد أمك ىلسراو تروو

 هب راو وترا نزول ىكأ كالا مير د رولا كأم ضرر لات

ام 500 يبادر مداضك انسانا
 ال

000 
 “ دع عار بهو ان يحتقؤ م لارلاو نّملص رك

 م" 'ةراس الب بلا ةراسأي

 ا مومن 1 ايه الئ اس عمك اقم

 هتياع رن يل 7 1 دمام لا يد

 دل دب وتاسفاولا
 1س ما وو عام اًصيرسكر

 يب أنا ماغي سرح اد قشر
 ماشنا ا, فيسلور ايار اسام



 رمق ٠ تاباارط د. مياس لنوم
 موك ادع ارد ان اب همن . طار لفلاو ا سا ل قاصرا ويم 1 رولا
 هنف رسام اعيس ارو هيك وار هس اماخر

 6 اهئ امهر ص

 دلو 0 كورلا اما ةدئؤاعم مروا د
 طك :مابغ : راما . 7 كي اقرار ضلت ماع

 ل نام امتع:
 لب“ طنا رك مامالا ما ريا وغلا الاف سكر ليفي هذ مل ئاهؤم م م لوو طشماش رولا ملقا ا يطا يم ءزرلا ندم اسس امال ع
 فرم لكلام كريو أنو ان اندأك دكر أن لمللأ مد اساع غ ا واب ايس ا ةيقلو لولر راهن راو سلا ااوقاس
 سحب طقرازو ارد نسر مطالب ا بحال نتايه اع رم اهي كس ومس
 تير ةشرهر انوا انما ا اهو سئل رجس اول رم قملا دس اث

 امك ند امنه الف ثايب ماا 3١ ب فيهاا نل' يي ناطناماع ظ ارذاك ابل ب اضاع اذ كلوز آل كرا له مم يس - طش يزف رو سلال الل تعدم
 اسس هنرع معا ع هر نط اهاف معك ا نسب. دمابو اها اريل و نافوسم
 5 ليز الا اهي ريلاازسك ٠ لك 0 ورب تلك فيلل
 4 كرز رف سنع 7 الهش للا
 ب ئل نا ابا ناري اهدا و 7 كر اميركا انباع راما
 000 ليلا ا ايءاصرهول هتر ان فانك

 ا سدا أدر سم |ىحهل سر امم ياو تدل نصر ا
 . اطارون ىاررظا صن 0 أعبا ىلإب كراد ديل

 اهم مون يرففلا راف. '«ربهرك فايت تدع



 لطلاء زم تقسم لاق مصر اىل'ت اكنلا و ىصارفالا و نامزل ىو كش ا ملكان م
 اروعمرو كرف نأ امو 7 الوالد اع امايس اه عدو داصوم )ّ طل سال عسا

 دلو ا عاصم ار عسل اهرد عش لك عاسالاضرلا امد دبصاو مسلس اره عطونع
 لموط أ ىلا اعل ارا لهرلا نما طقو امول أو ووقلولا 2 اسسو لام ولاروق امو
 ريواصابم أح ماوس ءرطو شو ىلا غرس علوا الولاد داصل ؛امر هد موهس

 ةردرصاماود ىلا دو وسأل ددعل اىلاءايناريعا (مسرح 0ىرولاسو نص الع
 فو امواس عاد در امو السد أ دافامرب هذ روهو

 ليف اك قر لال ىدرأذلو ماعد طسور

 ىلا ابر ماد ءانعرل ملول الورلو هؤومريصئ روللالو صولا ؛ارزت اعرما هلك

 الضو مار ايس ددسو هدالد ىملرسو دامتو يي ا رهو اعسئرعيلهو

 رلماورسأءأس ام ارد اعد دلك امر امل 5 عرسأو دوس لال وساع
 أ ش١ م

 ردا ماكر امبكزصوو ور مورعم اضوس وو و درعا الم مدام هاطغئرعا و

ع أر مولوخماسامم لزعل الم ليز امو اهمال هر د لطاعم ده علو
 ي

 الو مام 4 يلم رلطظؤل ام ام مرا طوع لصو الووكروردلدبوو اهل

 "ف ميش اف هإر ارو ديماشخللو لع دا وعاماص ماع لالئز ها ليقراو
 يو مزد انصفستن اكو الر ري اييصنو م تلكو رو هازعدرالو ءاسا
 ادهن ماع فلا لئاقاد وكن اد مم نصا تناووم دوعاذ اص عن تناوكتو
 رول م رقم ماك ىف أو ملك كى هككناث را هورس ناعما عادا

 كرولا اليصنر افك اعلي لك وف اع سرع نع وانا ابو لتي نان تل
 المسك أعور مرو موصروعت رس ورث واىلا او ا وع ليوا

 ” ورمل هردرل

 املك رد يمص اكول وه ديها ناجحس اني)أم ام تعب تع نم
 وبل سداعلا لؤااي ىل ولو ضو اف نافاش ام سزمف صش تن اذاقم

 | . حلا ايومهتل مرح محل اي دوسأد رب رمد ىلع عن تيينسا ميكاب نك
 صسلعل و يق سوسو اب يد لير عم . ءرضعم (ووك الو ن كف
 دقو َهْساز ضيرخا ذم يص اف لو دت ريك اك ادعو يوصي روع ورب الاه
 دوقكرلغ َتلاساؤ' قم ابعاص) همه عاب » دولاش سنارلإم تشن
 17 لمس ايايريز ومو انه روس ايو انه ناك َتْدْص انو صنت ضال اعد
 فري لكو ساهف اضم ايفل زر سبللا اهم سول اوزإو (ب اكم ناب ىضقب
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 بتسمم ار تب امكأ هت روجن ف طيعنرب ل اذه دق أعدد ناسا لومتو
 4 وبط مررعو مرش 7 علل ايتوط ميعل ىماارش و رص ري اهراؤىنلاو
 دمع اطر نمصرل 2 /ةلصد الا إل اهن تعم“ ملم هاب ذاهرغدل
 رو نعم اذ :ةيعبل ارذاكاد كرولا ان دق كا اد روب هكاط نعل اك برع
 ىزلأعس سو قوك م عم تلكاو روم ل يزغ نه سال اننا انش ام دعبل عض صو
 روهوب مرخ د لد أرلا دس سل كايظلاو هوب يطمع ى دوه اذ نم
 َنَرواجطَدَو اه نبذ يلام ١ روبع لال ا ىرق اد أمي د اساف لاهرشسمل 5-2
 رورمثو صام ئكتواًساه م رام وطرف لنا تربطا موري يع اظل اذ اظن
 (ىءا كوكا يئولث سسك تلك دوطا ميدل ملم مايك اوريصسل نصوم اوفر اذ

 ظ هو د رؤرلاك كليك للا ترجمدفلاو روز وعون عاف مقل
 ىذلإ لزعلل لامن دود نال لاطحارذ ران عصرا ص تركز و
 0 انا ىرد درر عزب ثداعات ام روسء اد مكونا
 دكت نمر لذعلاذ تناأع 232 ةقد ىف مرلك ان هرم "١ك نيعسم
 روشه واع لو ولو ىقب كذبا 22 ٌريِبَع ى وتم دالي
 ايها, لا نام(رنإ ىداون لوط تريخأو ئب_ صو ىسسم سا لوقت ى ل ٌتلقو
 ىداررل داس ةروميعر١ لد 6 .رول ديول الع ىل ىدار) امل 'نعب ىرل اود
 ازمه ولاول حارس ىدالهبو ىدابزاعنا يقاوم هع اك
 كداب داو مل وأو ىعض دوسري م لع اماع تش ىدالو و عواو لف ىف من م
 ددرملا 5 مثدعب ونام 5 لع لق اص مون لاه عر ولا دانعو صا صعب نفرق د

 ارد ْيْسْفَو مقود لف اهون رار تولي نعول عفن اف يسر مام تداح اكو
  اسمفع مانولا يعن ىراك ع 0 نعت تسمرف نان
 ل واع ميرل ام سك ىداص برس انظ أس يمل لئاسلاو ْمْرركة افاوملاب
 سوكر اوفق ناكل ذاو ! لاول ورا هيد عب نع اروب ىعرا تلساو تنا
 لوا ارت راس موب يضيع اسف ماع تل قباجاف رقت زيع كاذف ازرع ربع
 نا ترم اع لعاشسن ئدعب ل بغل نعو نوكأ : نم ناكأم ىبقنو
 0 رهائزع لا نم فارعو ادصتىرو ند نع حض قانا لاذ ق تعبصا دس
 0 | تاجا لال اسر وذاع 0 لص او



 اس” - - +
 7-0 ا

 23 ىف جد خرم ع

 ”ةةعسول قيما +

 ملام د وبس ىعىرابو بص مشن ريبالا تريغام اضموا د قص ىف 21100

 لاصو عنب يعولكدف يم اراىذلار يعلو هل اضن طم كوع ىععد سسادنب ارو

 فان عن او فيك برو معو د ضي لاوساو داوونلا ام ييبضاي مون لك ع اسب صندل

 لاو نيعرهرذاىف روم ار ىلا تس دل مقر س الوتصت نا رابع سرا اجار اساو كا انسداهاو

000 
 لاب قدس اساو ىدار لها سنا امنا

 لادوبلانرازيول او اكس برونز وا امك ملت داصتداط م اهانس مة وت ناز

رينا اذ انسا لماب ىردعخع قولنا ىكار اها
 لكا

وسلك م هب عت عن نا اقم مارس فعن زك
 هلم لاو كك اصول مب ىأعو سمج م 

 نطل زروال هاو بلل المالوا هايد اعبلاعلع بات لامأ يميل وول اروط

ما ضدمع را ام ناري راس يع ئاصوولا لص
 مولا رع ل لاكئروا ساو نس

 مول ترسب روام ملابسي ىرعأ سالوئر معلا ر ليزا لعام نائف ل اهضرل تدلك وسلا سد

لأ فص ته ,_ اننويسم عار
ن ول ا ب 7 704 لد طعم الكون قعر اقع

 هو

 لامس ايس دوك طم





ال دع حرار تاكنلاو غشاو رداونلاف عيالاب ايلا
 فلا عيارن لوال ل صل

 'عتس كودو لكى حيل هيعامس لا مس رملا د دك افروم تلك د ا ثأر (ملاو

 أن سمار ازاع ريما هيلسس ةسررم /'لسل ىساس م
 هبكر دلل تعب ناصو ام قاعملا بر رب تح ىذ هيعملاو ماس دل او

 رمان ام نول هيب, لله ف ل انك هب ينل ايم سدر

 مُهسويصأ را ليباو الطلح مط رو عسي و متت تاملاب يو

 ينعفمثس ميصر سفن انك اهرل ىيئرررقداعللا 2 ىقسو

 ارللكو لك قل هراو 5 هل فلرش هاثنا ىلا رعولا اهر رم تير

 اممرَو ةوانم راسا ريكو عاد عن او عرف اياز د عاصم مث انسب امانا

 عاِفاهطع وطعام العزم اعدلا شرم تحرم 7-1 952 ل اك

 رسل كب ل وهعسملا ال ماو رول قوسح 20 ل

ل لاب تما مل ارقد اهروعل اق عادلا عئاطام 38 مسك لك و ابا
 

 2س وولا لكيم كرش فرح رمرا ع اوأى ديس داو: اش افداوم قو

 ريو ابار صوم الد لاس ةداعسلارب بودر و كد ةدابسلاؤاشب داو

 راقابلا اهرب وف قسلو وعلو فرامل نوه رطاعاّرم هلسم ا دعا ْرسو
 ,هرتونر وكاس ث نسم امس ,طام ودعلا انس سهل ىداربكمو اهوب ارضنا
 ْزامِو :ل ده لكي سب رطسو يركن ئركأ و هو اسال لوط سور

 ةسعكو داو هرج .ب انس عيلصلإرم تضاف مال وشر ةداق هاك موو

 دال انكا ف قرا اصعب نب ب اهلا وز مكر ردا ةافعلار اواوطل

 اهو مرأ حازال ل لب ام ماعز لولا و ةرسب هوصو مرنم اداو

 جليم عال هان دل ليلا ارم تق سدود اسل اهلُلف اير ىرأ و

 .لععع جاكشش اول لبكأ ص ل اى ى رك املاو وكم لا ساتضوب اىنرا ةضو ضال

 أش اعمل اكسر قرصاو رضرود ره ريورن اك“ صار طعس نظل ا ١ور

 مسبب و عاؤاب صو اروى اطو ىلا وكام رسعا لوول كى دبو

 ىتسارسا ليسو ان كذب ىراشار اندهاك اقاذو اب لولابو
 ىرك ا لضعد :م ىوض حدا ساذ ارم ذلمس 2 فرك و لس يك

 اال ح شرم ىف هوا فير ن/ فس ىسول مب انا اه رق ىلا ايلأ اًضرؤم ٌتلفو



 ىاصو قاتل امون ىراز رول
 ىّن ان مدخن عب ماخو
 م املو ص مقل ل صومسرا و

 ىلراعْئراولع انغر قعدان و
 ىب اد تنظم ىن طاق

 مسرد وه لصالا قلرشريم |
 ' انيلاو رسل ان هاو او م لب 5

 ميكر أع دال دلي ىتكد
 مياصو بولقلا' كاد ملك مل
 ىلأ# ةىلا ناطلسلا أعد باها

 ريك اقمار أصناو ىل

 موكب داوب لسا

 كوسم و ردك
 101 'يعرلابو

 اوتاف بعت ارعرب لسراو

 مسأ دس نوعاملا ىأن املو

 ةراد مده كولا امر دعب و ظ

 مم مليعا هبال ىف نو ظ
 21 انا هللا

 اميوصم رعت انعابر
 دس سرب سنك ١ عا

 احكى مُر اضورلا م فك

 دروع لكر اطال ' عرم ىو
 يضف را

 مايو ابني از الف
 طار فلج لطف غلب 5

 7 كرو ديول تنطر ط وعاض درج 7 ميال ّص نولرصم ا ايده دق ناك
 ياضان مم لصولا بطب اهو

 اعل هدب ماا لعضاو
 7 اهرو درو ىلا ار هب اقيحر

 ن املا معْس ىعامسا مشو
 ىباملا تيدا اماقم تلح

 نارك تصلب اكشا ئوعب

 لاس ضف كش نو

 . قناكأ ةوطس ار سحب لو

 ناس ل وأك امد انيملاو ره

 ناطنسن هاد نأ رم اني فاك

 ' ناسحو رون ىصك ناب لك
 اذ هدرام طق مرعب دجو

 تاو بوت ريقلاب ميسلا و
 نامع عا سيهوملا ربا معد

 ناوراب نعزع هاغ د أومل و

 كرم او اًمادبكر باد دا ارا

 قياس امخر ار نمر هامو

 نايإك بر اه اهلا الو اهل

 هدلرو صحى املا عيب تس اد

 0 نيب در



 كاورلا ريدص اغرط ماي 2 اماعور أاعسلا عير مب ما دو

 قالو ّمرلئصاق ” رصف و رعد لك م نوقاعلا م راش
 1 م تاس ماسي ال اع هاطعار دع اه لكي كي رابللا هربا و
 ظ _ كاع هرم /تابراوارو ٠ 2 أسو مامات 0
 | 0 ل اسرغا ًاشعلا دب ميلا كو نام لسع مب ترو
 599 6 ناس لكرأ رلع سو مد اباىرس تخرالو
 4» 0 | يور عر 0اراذام ىف ىلاعنملأ ظدع دل الل تيب طز و فضا ري رتل اكران ضد أ ل كلل انبتم وتم هكماقم ا نط احب

 2ع مداد تيبلا بر لاراعل  عطاط معلا زب رك اقم دم
 هر < معا رطاسرعور اهلادع ىاد مر اوافاو نم ملا

 مي 'رسو  انرموعل انيق ومكر ةىتاولا كرر يحرسل اىدلو هددلو امر رم ثلتو
 لوول اروداك ب اخ تداولا نلاو عير امو نيزعو عَ م ان ماو لأى ذر
 1 00 لسدل ىلقن ايسدكساب فشلا ذاك
 اسوا [ىيصرايولا ىدم هع نلعتسا مرا لصمو
 اضن كامو ىف رهواو ىلا 3 دك ىلاعب مش
 وعارر ه درك فورغ اهو مييعس فانرو
 انس ادم اداه اَقل ا ىؤن ّصعرو رس ال درك
 اموواطاعبمم ,اطع هسا هنأ لجن معني
 ًاربر الكش ىروخد ول وكب تارت ن العصا
 ايدر ايطر رب ىرركى دع الالز أل ىلع ىدنراو

 اصحأو انع نوكتس ناد لاثهو وعلا ولى
 ب ريس دمج مايد اك يطحي ناب داسا
 السا اًنوسو ةوعس قامو ابا هانا
 م 0 امر اعل كنان رص رام اننا ىب للا
 نار اصب وس ءانضلع عابر كرت ادفع زييلل " ةدول# اًمرّرم دو
 اهو تت تدع ىع دع / ا قرس مار دبا

 ارمرزيلا !لهرمو امنا . عابص ماني عابصمو

5 
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 >> يا سها سلا نا اضن تنجح علل د نشيل نا كيال ار ا اجلا اع



 0 كَ مل . ماما عوضترَو هلسد

 دور عرمد ع عم دل ارا نه

 قلاع ب سوو لصولا سرك
 ممهعم وا ّضتال رزردس

 وم (ى 2 ينم : ءارطبم

 مام ى ادب لال صو ا ا

 داكو دولوت ريب | كري

 اهو لام نم رصسو
 قاد ى ”فريكا طسواع

 دا ا

 صصص عنا الر بلا ممعامو

 دلك هاطعاذا مدع نمو

 أدحو

 ادب وسبل سمو

 ابو اخاف لص سمر
 دبع هزثو تاسلا مدقولع

 هسا اول
 ارعر مهّس باور كاو

 أدي يع اعريصلاب لبرتم

 ادرو موقدل مص لزم د

 اا

 اروس ود اخاطلا ساه أس

 ادرو توقايلا ص اكماكم

 امس رز اهل ذا هأنع -

 الس بارسال اذا هنعو
 توثاو مملاو نعل ا فر

 د ربع ىف اضن ىئدب ل
 ١ دف هكرب مل ردع الضف دامز! ان هيو

 تكي ركرلذ ناك دا اهر مرا تئامربَغ مهواو

 لا اسال لضاولا اىلاى ارك اةددنو اًمر وم تلت تسلم

 ”ةمل ال قم طفلا تع وز كرفس كر هوم "اهو دلو نع هلم دهام لصف نم
 ديقلاو ماضل وذ رولا اعلا ريفر هدلأو يول هدو سلو اهش ادار رعلاب
 مولا امي بله رس لهل روض انا ٌريسو دصو ديس نادل نب , يرسل تلديسلا

 ريضأر مورع 9 نقرر رس َتصلْصَو ضف ار 2و دب لل أو صر تسارع

 ملكت رات رولا آس لاؤضراروملا انو ىدتخر غل امم يسود لاقو

س حب ىف هداز اس اب ىسوم هلي نضيصدد ا اهاشنا دعا 11 , اهرؤع كفو
 مك

 ما اب الرب هأسا عدا وضل نما اذن 2 دوكاد ملإو مث م اندلا نيب سلم دععب اقر

 ٠ صوتي يمب الاكل هالو عراق اأو ىف يذلا اس معدد قردطول نسظط داو

 0 عدو لازيالف هس ىو عق ةشررم ىلاذاحلا امك عسا مالا هع امو
 1 متععام بادو د معباكو ملك ١ ايبا ىسصن دروسا أب معرطو هد اس امث سفلا يق ماد
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 نيج وعض ا تي كوع د
 267 و و حم '

 و

 لح اهدي ابي ف اف ملم انقانع مران لاقلو معربا اطمن اندق ىك ام دامارّقت
 نابل لضؤلاه ةاضمل صاع اكدك سمو ا ١ةانمعلا د امري : اهرؤم ل كد
 ايدل كاروو مول انعومو نير شاقل فان ءانزلا مسنوشرأ
 أ تهيدح اخ مالها ساكو ناماب ولد ارارل قاد مو اسلاس مدارس م تلك
 ناسا نا رار نر مقوم باني عوصر لازدل ناوركو كوكس مب نوعا
 49 مل نارو رلاارع مزكر ممل و ةرسم لكن لوكس هامل
 ' و محو اعيرلال اي يرسل كل ىرلو ةدالو امر وم ندد كرا ان صرب اضن

 سلط طرد اءاضأ لاو عمت ' اه سس د صح امس لورلا 200000 ظ

 وراتب ال اهدا اباظع اهتيتمد يكل اذ ين مهلا ار قدري مضَف ليون نماد

 9 ارز و ل د2 هكر ويب ىلا ردضمم ةامرلا م اك اماد ىئبرهاو لمفؤح ضد
 م # ون رام اركارسرهوا ىلا نا يدب اننل رض ضككو ارعرإ ١ علازتىصفإب ىريوم

 0 ىحخ رن سار هنق اين اديك تع لا رم يدعشو عرب دل ىداربر شرس

 ير“ 4 لاا و ساو يكمكادد ىرحج ىف عداد ميز يباب فش ترا

 مال ىدصأو م وك وهرا قاف هلولا انه امسرب 0077

 وزال فيلر موارد بو فتماو نضر عه ل: فو - 0 ةداعسيبه» عط راب يصد راغب دعو دت ب افلا
 روك زوي فما ذوي ر روم رولاب نكي دفن ادم

 5 ندراكق طناو رشو مرو انونذ بر ل وطعن لو ١ ىذلاَق رن ال ثعداو
 5 مران امم ىزلا شا ىلا ار و اسلأوب نمو شنو ازكى دالو اد لغتأو
 ب فيلا ل ل لقلاوران رك ماب نسال هتسبمس عيبسص لضا هرلومل تن

 اكتر 1 مق اعلا انكي دبل( ئ دلو ةدال د امر وم بركد

 و ناسفلا يرضون اعلا اهرات "فر غالع داق راط لا ىريومادرف

 سو لاب مر ند اعلع عملو 7 اكو طعسم) رع عو
 ار ىَص ىدعوب را راسل سراب ل ,كرابو قالا فماو لا عوسو
 "ليزا انرلاو الا ع ملول ودور ربيرعل او راوي ميط لم لكو اهويس

 ادسنس هدد 000 الاب هدعسامر إنو
 021 يك ا مرا اوك
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 نسيارازض امنا دولا نجس ايا تلو هافولا جراند نإ ف ى انا رصنم
 ا يع يلهو رباعي ىمنوو بوح بباصم .رعاوم شل اهل إلا | ١ مككس م اجو َمملا ار ىاط اري شو ابيت ع ًةدم ىقم سددملا ىدش ا
 ا 0 ف نرجو را زود ك هكر يسم ماشا اش اق نك 1 0 رأس سرا و صن كأ رك ال سلا اها لرراالو ىددأ ثشءرف ى ددغل و
 ا رش أو رفد: لودز الع 'ملإوا وس اهلربمر سين كلاما سقلالمس تع ناو تنان
 ١ ةر) نار وول ل د'دعلا 20 سف ماع ام ناكدقل
 ظ مطار ليدل وطا انو ىعلل ٍلصا ورا ورا هرعت رتل هر اكل ابن راسم شدعل
 ١ عملاره رض كدب اوه اذه ءرصلال ءارب ان دك لام قارقو اًنضور اك سرت
 أ 5 01 انرارر اكو أدرك دول 'لكى ناكر قل ولو ع لد نال اه سيد
 0 مسي رود يك ام أسل نيد ساعي صعلا وعول ا لب ع ءباطص عتو عامدلا غو صن لو
 ١ . لف مف ءرط تلق ل : رامز نمو زل اماوط ب امسي امنااذك
 ! لس لباقة ولورا ردم تال ف فوكوع عم ناك اسس جل
 ١ هديل يسكب سكنا ضعو .ىر اع ا ايلا ذك لدل سداح راني لح

 5-5 ادد يوسد# يردها” ,.«ءشموولاج+ دوج 4

 ١ اعمر ارب ىلا قعر وسو را تون ليا وقع لودس تق اواوشراعسدل ف كاس
 ١ همر علادلقلا إف قسروف امو 111 دل سف اعل ارم وعربت !
 ٌ هرعيونإ عرس هكاذ باغداف ,عصلا د ُمَْذ نع مباماعا دطعرم هروب متل ناو ٠

 رسل نع ثيمات نهود الكعك سامددس يمد كرس م دك ص نشر امن

 ظ مدككلس ملاوي ف وراق اهيا ناونمرلا بص تس
 نبأ هارث ناط ىصتخ راف و ٠يل ١ حاصل اى قمل ' مك اورزن تقو

 معرب ثمل لكو دومالاو د دوس عليعت هو وكلام توماي

 دص وتل انمايارب تاك يل لضفلا بكوكادع تيذلعا

 / ديرص اقهر اًضرلا بدم _ تانَقلَد هرصعن مامال' وهو
 ١ دّيسلا او نآع ل اراعس ىذل امك نع. ايف دث

 ظ دصمن امه نال ولا ل بوت ةرارط فت أمو ,1تعل وص
 ١ 57 رمت | ان مطرو ام ثنا هدجك مرا عاصاي مص مد

 ا '”بوتالاف ايكن ا رو رجح شفا معلا سجل ىادلسس اخ وافر ذم تلو

١ 2 



 رهان عن ىب ماع دمف فش انباع
 ْ 0 طمالب سس افن'لاهر طك

 هيرو ب مع لكذع تري ار اكس ل ايكذ ايل يدس ||
 ىَرقنْ و روعل رص ا اماعا افصلو ديرثل ادعو ناكدقل ظ 1 ١

 عع روح ضتفدا د ذم بلاك ميلان رابعا نان لضاو ا
 م تهل زف ارو يشن م اهلا بشل كو ىررس ىو اهروم لكو ا

 دوبعملا صنم مو نعل رب ىره ا بى وهام از اراه | ٠

 ظ ْ زون عك تلصو ديل راعبس رمل لوف ْفظْو عا 1

 ا ؟نو قي دب اعز بدن هلل بن ابل ن امر اىرص 1 ١1

 لكل دور ادم اان الط عيا هيه وكس ىدعح ا نمو

 إبنها موهملا ىده ٌدافو اهرؤع تلدو ,.

 هدو فصل ادي نأ ماو ىو اى .ةدح رضملا ماها ارق ار ار ايولا ْ 3

 هريكبرم د اطول يضْن د ىو ير انفو , ةلهو نم بأول ١١و يروا 1 00 1 32

 "اهلا ئد | ودلك زفاس# 3 ئ دامسو جس قامو افراومت كو

 ضوالئرر اقلام لهذا دك اقش مارولال ىسر

 دعاه ذو نام ا فب انأم عردصد وتب ادرج ا
 دصقي لك مما نم ماسص رتب اسمر اكو ا

 ده وس هر ونن عرص مر سا ضاق وكب أسنا لانو ظ

 دب صارو رسلاد (رككى ل مل واع د ا امل هالوم

 هتك تل 'ر زد ل ظن ول رم كس فاضو هاك

 مدكشل ديك بك نبال انه اقسان عدوملال تاخر ها
 ةانسمرنب ىذا | عمم ل ارهاملا سب هل !ىب لو خل عال روم بتد 3 1

 أنني امج م عمن م ايم عومدل ان ىمهُن اكو 0 4

 نتف هع عل ارق صرّعْول َنيَعُد اص ام تنو ان 4

 يدر ودعلا وس ذاب ى دل /رادسلاو رخل زبر (ٍ

 انضكام نامولا عاشو اديلو ضيرلا تام ىرْيُم

 انت شقونعي دام رع مان



 مدا لسسع

00 
4 

 انينس ايل والام ملاو لاوءايحرلا عانوا

 ١ نيكل تسلا تذاع هراهسإ للا

 انيضنل ئئرب !ىعطصخلا و كولا ر دف هاعدام

 هييدلعل يمس م عصر او ا سدسم ان اط انسى ل
 م انك ,ا_ولاس "نم يفر لغيفو اناره لأي ا -

 [مانسلا يبسمائران مرط دقو لع هم اء ص َءاخو افرؤم ٌتلكو

 ا هرم ىهسرع ىضلا ١ رو لضدلا (هَمنال يق دماثوعانام

 ىاغرنكا من هاتان اه
 نازل زك دفاصساتل مدلعلا كل ئريس ةاخو أضر ومو اما تلكو

 1 دب رعو راو لع ىف و ديم سهر انلاد ممل و
 مرض ل اسر ف ود سومو صوت عوبرلاب نع نافهاو
 0 يولد يدا زق مران نو

 مشو اصلا ١ انكش هك انرو اماون اقف تعزم
 دصلر الا 0 اه ومع

 دسم ىئاس انبلب نايا ارناف مولاي ىعيعل نحب

 سمر لعأم اد فاو ال ا معا

 ديكم رجول لمن سس مو اهداعلازوانيرلا ةهز تم
 2 وس ميسصتمل ا م اي عو ودع يا را

 دش و لاشي ذا فام تَمَح ادا نس تنكأم يي ام د
 ديل رسو تزن رب أسو رب لخاك ذل ارعرلا كرد لو

 مرصد داك ميرا صو مكاو مل له وتصل انعم

 دوج م ان دلا هب اند ل 1 بابا

 روم اولا سد ان رعو دهن ىلا وك داره

 ديلكو اه ركب ذك كررلكيازول اعد ابلا ضرر

 ديرد هرم انه قرف هو ميصو نيم اعلا 10

 بدطو سب اه داع و 6 عااد داس م ام اركاوم (و

 رس يلم أس مد صرب الذهن اش دلا تناك ب
. 



 دوا اهر م ولك

 دري ىلع زير دعب رم ناك دش امص قو

 يوارى روتازل  قلارم مانا هللا م
 دل ىققاكا ف هرزؤد نمو 00 انه درك
 ديس ملل ضعه بوكلا نع تالظ دم ليرب اي امزعا
 دسم دل ا راكم ار ريض 0 0و
 دب صو بل اطربل اممصو درع نس فن نادنايه ام
 دينو طم عرش عي عك وط ىدبرلا ناس ىلعم اقر

 ديسعو ّموأس ,ى ندعو "لو العو اولا ديم نال
 ديجي رش نيرلاى دلهأ مو قمكرم ماسلا ىم ”د قمل

 برر دالبلا ىف ايسر اسروو تصف تمررل ىرلن ١
 رئطو انزل ا ى اديه نولي

 ةركذ اماذا مدح ا لك
 " ديعد رسل اريع امل تلو مس بون نرشص ة اوبرا
 ديزل فراط ام 6 هيرب متل ان ماسلا ذا
 ديك معه يفد فاَسسا ذا امصرابدلب حما امسالد
 دصن دع قم نع لكأمد ثقي ”رداو اذ ضاوت
 ظ دامس كوك »ار لضف عا يد رص ا
 دضد راهن اب هّصعو موك مراكب نسير ادعت
 دومعو مد اس مخ نأف عضال د باغ ان

 دري يمل اعل ٌسعغو انضم مي انسب قلص ىد او لاري
 هني تاير اك ف مير ةرعريم انل ىراملا اًمداو
 ميرا و رص اصروومعذ رص عسي لاَر لو
 حالملاب ريزعمب مل لوملاو مرح امساب ترسو هرتل اى عليو

 مراكب يلل ام 0 اما
 امنزامس اقل معيض
 مكب انس 2 ايهم رت م اولا 0

 "ل ةصق ف قد يوتا ىف ةسسىف عضاول ا:
 ا ١' ليز قود نيدسلا راع ترش نيه ريرصم الس ساو هشاهاسلا



 .دئدومواعوطايد تاك مادى زلا صل لع افسا
 ل

 "ور رمل ارهرلا انمى ندبسرل ارسعم اسيع امم

 مئرتىراطلا دا اهب تناك اموندلذ سلا ةاعىزه
 جرا لا ضراوعت دعو كلر جى سا ةكىذه
 اويونمال ع كيرورضملاو . تلعارر وعم اندن ىزه
 منو يرش ةدعد افا تخز ىراضلاى ده
 المعلب ل واضومج ومها اطال ءورع كرصلا اومثر
 مك اثظ ناك جويس اوهسن .'هتهاو تعض لوركا اويكو
 مسفر وعماسو عاسوبدناو مرتو ونمرم ىغازلاو
 لسوف ع نإ ميكا نيا ىعسل و 5 و لاو مس احا س١

 مسن نيكو انيع هلع اطا مو ىرسم اما اه
 مباعيف عفاه تعنو . تيكو ءاصع ردع ته
 ملك طل ',آم عوهس و اصاب فريوكا وعر ز رز اي

 معن يدل ل وصلا عورنبم . اعسءريؤاداد اد ضار
 رمق مالاره وانا ورا هدا نضل ا -

 مو هومورم ككل ذب ىرد ١ ابرو البر اورج وعنا
 مدعو اسكو شصار سلا ئرف مرايا مشع
 00 0 روم وت را لصق اكلغح هع ريك دنع انأ درع
 كراس ا اكد 'ئطن اعئراخ زدات ول 31

 دل هد اهسوخلزبع انه نوجلاصر اعنا
 م ١ اماه صا تيتو اسالم تملا نول داو

 - ميسا كانب باج لك. نإ ,اقيلا مط
 مد ةدعوب ود رسل اوه و رم اهل نموه |

 اخ د برت نصس دا .اضرهّي ربا فرو
 6000 سد مل اوبسل نو صصوع دال عوص
 م ام يعلاكأ كاسل يطرق اوهر ودوم ا ترب اره وام

1 
١ 
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 كوبر 0س هاو غيم مدزك كر رضا البل اذ اهم تاتو تاكا هزم
 8 0 ا ىدان اعود ه مك رس صحت هذاب عمو ىصرلا د دعم
 كت ومر رد ىذ عكردهاضر وم تلقو ك3 در ريعرضرت قو خرا دكا سا
 انلوزر وس اخر اننا نام رمل نكرلا ع صوت لذ او دسك روذلا تاو كارعلات ام
 دارو يف ىلاس نع نين وك ان رس نفعا ركد يو قاب افسا هدنصر
 طلت يمو اكاد اك, راغ روت ار) ع سويو روس اس رن ا ضرالا ىف سف ترطاو
 وزو ب انايرو ق اهيلوع ,رلوف ىلا وكر ناك م ت فول هرعرلو ءدوعرل معلا مود
 3 ايرلالخ الملا عس طرقت ناواوم اق نانا ذل مس رزه ةيضع ماما
 ١ علف مايقوس عامل بدن وزل الوق ىدازد تعاق هس اذان اع هنو لك

 دو انا 70 23 الورش معيض عرم نصوم و راد دوككا ني ْ
 اوورنو تريل أر موصل اقرت اور اهطدلإ م هودركد قالو مص نمارس ظ ا
 ريو كلب ىلصو أل ارجل لاووس ف تو مب اورو اوصل ل مسه و 7
 كلا رول ئمعت سيرو سومو كلن مورو ددرو رباط هس تروراو ا ا

 حم مل ملاوي مأو رس امد ١ اهرب لا رئدلو رصأوم رص نعل نكرر ودول 07 ٠١
 أ ا 1 رظتاور لانو انام سرك » عمعا در يكأ لولاًملاول اب امال اتدّتم : 1 ْ
 تروج لكم قسرا محل رعي دامو روب جب داير ور ما هيا 0

 1 د 2 لو مز وقم موش ىر ال ورز دابا اورو صامل
 1 رو اف اني زمتفو ومولل اًدامو نإ 'ّناع 0 اعل 1
 و ٍغ 0 راند هوارطع نر ايلا ل ام ل 7 'اررولاميوس 3
 ل قود و لاو ماس رس ماس ا انمرأةرطص عرق اب ل جرم 0

 اقدم )داع رئر توسان اوندافا 29 ير انرلكا نادم فاق د ملع اند وحلا نس قلع ا ير
 هاه سلو ىر رار يل ذولا ميم ىلا ةافولاميراتمسل يحب رمال ضع ىل لسر م 7
 لو اك نرخ نامل ىو متارسسم ضن ناجي نمط اقف ىاملاو و ايدحأ نوما 0 '
 | ساو دازنعل اذ صرب طع فاو ب اصح ايف ربصن 'كدام 00 هرم

 01 هك اكد ايست رم نع د طول دخل ول
 ل ماهر سول أ انفرد امد ىبسع عمد ةعايب رت

 ال نر ازغ بعتني و انيس وزنلا انهض سانا نع

 | 1 1 ةههمعسح_ + >2
] 

 ا 2
2 

 - مسجل 7 5 -



 نواعم ديور وا و كاكا بسر
 "سو اهريم ودول اماو اهيا ثيريزها مس اشر ناكر تيدللكو تمتع ة ولن علا طن نم
 انساد رثر نحل صد اسكن نامرلالهو ارنا ىسسو درت يد ملاقرلاف هلار اشو تقولا لوا
 نازل دوكاو اهانس ذاأد مرا نا ةرد انهرلااماذدلا عاسو اهلا ركع را نش
 انكرو ّندواعر ليه سر رسله صنيط اهرو لو امرك تحكم ال نا ىلا تاع

 لكم زوامل انفئمو ١ط كساد لك زوم انه مان ونكت اعاذ تروس موا تسلا انو ىف

 أسد ارق ار اهوعضاف رد صراوو سول سلط اذ اططاو همك ظد هالوم دولا عدي اعد

 اتوب انس انووتام قو لك ناو ادود نير سإل ير هيد كلو هنم ليصل اماننغ و

 ملكك ىسيربلا ملط ضوانسو ارب نام مقرا وَلا امرك ضرارعرد امافموتسل اطو معلم اوأ ١

 أنه ةص ال اىفع لسن هفظوف سد يس ئهضرلا انتو أنت دولول اكد دو ريكو ذ زول اءاببلا

 لل نضام قمل ف تورك درو عئاءاطاو الصوم تس[فنمار زو
 اص ىلع سيك

ا عليو شرم نرود أصم ىيودداو (سرط أسود ات يم اع اّمدن ام .ريدع نم عزادإل اس
 ىل

 راع ان اجا ف هاّضطو ىلّمد هو روس
0 لتلا كانا لي رضوهو

 

 00 قلع هرب أر بصلاو ذهدزه دابا اريم اه هاوط رنا انو ٠

ها عد اك انيشولو اير هوهأو اسست مبلوو كرك ماكاو
 0 الرا وو قلو سما

 كد بسلااهاهلو اقمرازواف روأمرلو انهوزم دلاو ماندل' ذم اها فاعل الاوان

 اطنورزو نحال موت اطلس م ا ظرسس 7 ير لفن ١ انكم ىلو نغسل د شرا

ءةانمزاهوماقمو ىبفلضتو راندا انهم امذاعنمااَنرْسرَو كلر هانئ اهو انهعيتت
 

 زو يب ب انس ماكاو ساروا
 ا اك مقل و 2000 انوعقرد انما اوتو ارمكم كالو نى ملا تس لأ

 ب 20 ةييكوظد اقهرشرل ماعد ابعدا ئاركدلاو نهار داو معو راض ماض

 هوو سب را سرب يعألا تالا د اجام دو روني
ا اىلاىز انساو ىدسس ُق اثو اهرُوه تر

فق ئزو ااذو ملم اكل مؤ سو ل
 ,.. باف و

و اولا اروي ماكرون رع افسكلا نيو ضعلا ترب امس ءاءافسأو امس
 قو نلاو رائي 

 اصلا راعي اماو اهلا ناسوعراقر ير يطل نوكيا رثذ اموبرضتف# اسمر ان

 ةرسشوان .اميشابو صمزولا سو ىميره اع نرظالاو ل نحط تنفر ىذلأرع رك

 اهلك برك وابا درع ادعو امان نّولإكا كرو لهداذ ف دو امجراعافشر ىلا زبر
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 فلا ةقإإ

 اترع مسا مظن م لساش هكر ربط دبس امثوولا علا ىتامو ىف صار موه هذ

 "او زرئاارو هراطنا نعد ع ترص هاوس وار و ناك .هصاع سرسق ناوص

 املا طملا بع ناك ايلهامازاركذلا َّننع اجريوم ناو برم نم ملا س لير معل لها يش

 قورلا رب مايهاع امم رعد داق درطوف انٌررمما دعا د اص رع كاس وله بدعي

 اهيا اوما اكو رهف مالسولار نع طرا مز لعاك عراب بدامرمملاع

 اماه ضدك ع الراي اًنلاىرأام استعملي اماما ملص امطض ريف ملم
 ملمع لا 00 مب رسال أ سها امنع اهلا ار موو سوهد 0

 اقرعانييرهد ده نيل عن ماو أم كلم ثق مسار انذل نع ايوولا نمسك

 ١ امنت لأنو هول هو فط مم ىذا امطن ايارملام اضراب 10

 2 اتوا ا مسرع ىف ل اق ثزمأو ١ ام ربط مدلس م ارك امك” دا ةددص و
 ا 6 هس لاوس ربا 7 روب نس دعيطب الما باطما اولارد ل وض طاهعدبس ةاخ 4 44
 2 > العر مهلا وعل ل | اه رويظلا فيل الو هام اف دنع من امل عمد تررظاقد

 .قشيرل م لاف 00 لاف اسناني هل اعلا ماضون رضود| عسب مسلمي يطال ١

 ا ااش 5 انقل شو اف اكرم تما ائتكاىدان :

 للا سى سرع لوطا لع هد سطو سسردشإ م فدان زم نمو

 اناا وعن ن طلاب ضال رقواف تلد تسر كوع يدلل عك

 هلاك فر اهل ر دعنا ئلتلاو ذ راوكانل' لا ماعم انو د ىرر

 سرع تضل ةمَو اناس لوللا . اضإ رسم اد ماعم لطقوه
 مضر نو لعل 7 بنصر بع اسر وعز براو ميريل مّ زلولاع
 .ن رولا لو و ملال هدو ذ فري صولا نولي ابر رمل يسع 2
 000 نبأ رجس داش سيف قى امدكو مرشسكو ماو

 ا " ىهص م ييرعرلالا مش نقر رس صا
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 تنال أ زو اقع نلف ان

 هاكلط اور مام عمر اقول ناهد ترص افي دليفري او ثم

 ايار هر اضواهر شاع“ 0 هب لأ سضشو يلع عملا ادي لم

 دك بل كرلا دار و امشي ؛ ؛اه وما لأ رعت ريفتب رش أذ يرد

 5 3 8 دايس بف 0 ا يبمذا نبال امانلو
 ' 1 و 1 طم

 ا

4 3 6 1 8- 

 0 595 0 0 يقال 1

 / 1ع ف لل ل ءافتمو

 ا

 ا 0



 "ف

 ىل سصركرب ضؤاو أر اىماوكَس ا تلكد اه او وام 'ى وكس ف تل نارا

 هك ارعملا د موق فلاش ميعو مئيندو نامل اب ترس د قلو
 فدتب مك لا ىدس_ امو دوبول'ى كي قتيل ١ فرس ل قيصلام اقع ب ى
 .ةصو مانولا يب ئشرلا فضل ءاقهرلا م ىوطي هداؤم و ذ اساوعَو
 كول نال طمع ندصل اد معاجم سا ىرغ فضلا ,افو ىك ُةرا وود

 ملا ف لاق الرق تيك ه,1ف و تءارأل ىذلا وهو يضل وكول ىو لع
 واو اهغرما وأسس قمم تنك دل يلق يف يدكو . جي داوم يضم كس
 عطب يربل ضل ماوسو يلقن س ا صا ىهاصره» ىتتكر ريماس
 "امس ءاصا قد طصلاو كو فقول ىئانس مح اش تاراو َءاركاص ف تهدام
 لكل وى نصا اذاو ملههاو نامل اوكّس ا َتلَكو كرا ماشاف تسربل ! فر

 ,عاسلا اوفس افردصأ علم لامسو اذا عود امم متصا افرع تع

 ار اعز لاقد روز تمن ارو لطام اد زعبي اقه تك ن١ امش اكاصر ان لكى ليك لسا ابد اسناد هك للك عاغامو اسماثول جايه ابدع

 سرع اضوةافطلا داس لمريوب ضن م نع تسبب ننس قمع ترا ناو

 قيوطمارلاع ميوضْعَسو معياد رعلاها ةيزا تاو .اهّيعبب يدار اولا
 صن مول ابعث وطي ول ليكم وروما اما ذأ عاما ع روماس ص واورها تون
 هيا ام د اص ب لول. اقامت ارو ١ ل ضعس نكس انو بيانو
 رو واضاو لدع لوسي ١ د /عوهيوطل ١ رس يات ملا نر ص نورس ام

 را دلت ملم عع للربع سامع هانا رافد وو بدن هام
 ل اولادى مرت كير 5-0 ب0 سله بكر ف اب مولسل لل شو ل١ لوب ارد

 لما امتي ص مشد ارسل دار اف لكس الاؤس يلا ئاز ارو لفموا ريع وسلا وم
 كرس ارتول اما ناف انه موك فلثا امواش ارك رام لراس قوم, يربش ملأ "دا

 أر يريوباو لاكلك مام ميرواس انا يمص اعل امد أ هر نها يطع ضل
 ىوطيترادالاس عش اف اولا ولا اميرو عوما اود 'را نوكاط خل لاق كانص
 اسوأ طداربع ىر قي طوضاون اناء تمول لاذ اًَسسأ تركت تعسر او

 مهيكانرلو مؤ عا رار ام اردصي )زو ثرروايئعم وليف وعلا انهما اني ترن



 0 7 3 قابوس ئد ىعلرنل !لاله ىف تن ا! هراهث ف ليغ لم -7

 0 امو مزح ع 6 ا او رود ماعم اللعب راك ةولرر اما مرسم مس ابار عيت تام /للصنل روشو لول ساد 0 ازانيزاد در فكطوماد اروبا ىلا لرد انسب
 م 27 ويب سب لضاب "امطير لل نمد سنن ابد يانصلنل ا هاك ا و سرع عكوذمرلاو ملعلا ال ارنا ل اا يعل وذ ىف دعك ل كد ةدكاش .زرانابزلا ذه ويقلل اهلايع نمره ارلو باز يلب نيرح سزع 20 ايشموو نطل ترد كرش ركام طقس يلب مدع 0 اما دمت أس مر ايت نوعسوولا كيل هم عرار يل
 ظ و سلو ' ىلكرع ل كد مل ىيعباسا ميلاد .اروصا بوش اولا هومردام
 نانو سانا اراد نم اوانراي انرتممر مند اب امرد انس
 كرذاولوزف ايبع فو اسي وملف اعد عشربو معتمر فل طم ا هاما كلأف ثعيتواو لردك رح مصفر اكرر ال ثعباو براي اريدك لإ ذا هيعافلل
 اليسا ترو بازعلا ايثو انيسيو دز ف ليس ىنالفا ور همن

 انيس نك عةددصلا م 1 و قافو تاه ارا [هاصلاب اسرانل
 ار اناا مكمالسلاو و |طصصو ل لرلاو ا ل

 ال ارانضوع تيايوبو ارسم اولاىنامساب ذرعا ديكور اقرت يمال 5
 ظ نارغنلا عرعر م ايهر ورم ل اه اون دل ارا ص رعاك هارت م أسلا ةلايامسم
 ابتمّيصلا ءاطعاب فعرف هيت مكمل اهن سا طغضمرلاو نيدو مليح ظ تناك ارد نامل كف زب عمر أف امجرُما 'عّتمنمت ا
 هعيسو لهو ةدج ماسلا تورم اها هد دعت أسيخ أم مكسر ول انوك ناو
 ةردسأر ءاض رم اضمن ىو ناك قرح ا فاه سضدقفر نطل لسر اذ من قع
 00 رع در اولو مارلي لصيدلو ايس عكر ريال ده اه
 ا | 11 فرم اسرلا ةدق رد ةددصم هيه مدا
 0 ىرلكل ابن فس داو ىاضلا ناستنادم ىلا سهو ا هل دب
 1 تلف (لس لس لس 7 2 يول وسما طضدو عير اضن ه تا

 1 كاصاضْعسو نعت ا هر ازا رو طمرو ايمو هرانول ل قع تحك اسذ واب



 | ليهو رو لصولا مه هراد ال او لول ل ها رفاكو ددم” لل سر وعول اى طيعد تن
 هر اًضي سكر دلوع كاضرو انا كنعانععبتق . هرازلأ انا ل طنئا سو
 اداب عدلا عنا هر ةراس اكس لسان انف عنا ل اهم م انتاغ اه

 ةرآد ل ايسلاو ددبلا هلا مدع روبلاو تعمم ار هراسكأ سو تبموسا ابرق

 اهم نلا لطالا رظ كاسل لع دولا طاماو اضل ب يلا ادع
 0 امداؤفت سك يون ىلاقس عظخ سرد تح هرانم قف بابل اهادعو
 شعب ارثشي هن انهم هراهث رلاضر رب انا دب و  مالس لس م دم لاب امفار
 هراَس ةوْدكاًغامو اناس قو عرلل ماذا 3 6

 اس اذان سصوسكاب نإ ةءاسانلا ٌكنرَت ىدكو ىابادلّو ناو سام انا
 ةرار مْ ل اول أب نم 2770001 هراقهو ٌملد مدل قف

 مصريا ارسم ايسب اس رم عولظ اي نر اف وس كمقرو مشن تنا

 ةارللد كونها هلْ اذ (هخ سافس تا هءايطصأ قضن دلو ردك

 هأو ره تنام ئددب ىسل هراثاو م اقم ىلعأو دا ثريا ل طقلسلا ناري
 كايا ايرئاو_ىللا ب واع للحس ص هيي نا هرارو امها مالاسا
 أذ تناول غلام هرارو شعرس أب وز ان عاهل ان ىو

 هراز_ ات قو صارلاس قدرت ىردصوتس ةرارع كيلش عن لل دب

 1 ملرراو هراو م مانرلاؤ سا نفسك د روفكا اً انه ىدانو
 0 1 ه ارواد ساءاضحاف ةراسال اكد ليكم الين ذ

 ترك راع مدا هراذ ار نر ون تصفر ير اهلا يراو
 ةراملا١ُد كرهت ضنا لش ابى انارسككا هررا لع لما ابر
 2 امر |رليذ اكس ام ةناعّوْوم:ًاوناب انكار تان اس لل

 0 امراهوُس و مم قدحو مب قود م د هراجج اد هزي عامل م
 كا ماكاو فيك اعلا جو . سلو فكل اطسو تشم
 كاع" ممم لضردنأ عسي ا هراهض ماسكأع وس هوسال

 لام مورس املا نظننا هراباو هد ص سُضْمُف ليال فعاصق انا يل
 هرادض ضعت اسد م قد ىوس ليو لو ديف تنا 0 او سن

 ئب اناعوعش ىذلاو ”راكرو لاف ببول ليبحب انيس ص سابعلا لا نك
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 هر أى ,سان يلع ٌفراوو نوع داعم صك ه اعدد دان رمد 2 ا

 ده كوريف رعتسربل هر ا ذى يو ل وه ١ امس اذ ضرع ْءَنودع لكننا | 0 5 0

 9ث هلصن تغواط تع اىي ب ىيل !تصذ م تما راس مايز' ب مرت ا

 د مام ثءاهر ماو تو ١ 3 ١ دك 1
6/1 4 :3 

 ”اصضمارناك ةد ميصلا نو ضرلا لوط عنو مالطسو دفن كش اب ارهع 0

 رولا لد ايمو 0 الو توسل اونا اهونارُصم علوش ات لابا 0 "-

 3-3 ةراك نيم انلايعصت رلذلا نظن اك انه ل تم 57 و لود نامل م 1 /

 دق انذا ري واول داوطذ فو ىرل ميل دعوا ابيآرلا ضو ولا سماع امم ل 7

 1 ا رزلا لفعلا م اسلاربوْضن متر هلم نىهنال هلي 9 2 - م ١

 : 2 ظ وسل سمر هكسو اوريو اهنا ةائط اخ ارا هل 0 ا
 0 مارب رخ روعاعجم تدلع ساي ملا ناو ممول يروا ناباعطو 3

 ىوهرو كو مدل مو ىزك و 2 امو 7 0
 /ردراسول انوا ارو ىصأو كلاب ل |امئربرعو

 يعرستو ال اداز وه ىسو ٌضواركُ يللا امي اقم سبل ع اروراقب ىوصقلا فولو 4 ظ

 مثل ا اينىعاعب دعما و بو فسكأب متاع و فص ليو ىف مولع 1 1

 / 0 مكى سو رض صشر واو اهامر 8 اوودرد نوعيوو دأ رس د داو ' م ا 0 ١

 0 ا لماع لور وم سرع سيئر طاها ما اومتر امك ماو 10 ظ

 اذار ا توعيلا اهلل لاذ يق يول مودا ايوه َنرأ نارلا تنام

 ا أمس او ىلا غل اسار تروس ديغمسس امن لذ اوس 4

 مس اخس و 0 هرم ىلاعتايزا _ مر مدينا للتو يأ م ا
 مار طغاو ايبا قادما : 5 1م هلؤعت سم تلين و رسرلا رثو مرح مك تاخر. 0

 ميسم دلو عوق ظشتوم ضاع ان و فصلرص 0 0 1 3 ١ ظ

 ربو ز ربو اىوت لزنوت ملمع انهمعامأ 0 رولا ارعاَص كيت بزب هلو حا

 انزع سيملاب دابع كو رقمي لولا هنا يبت 1 ص 1 0 "5

 هش مز مول م اعذ بح و عرش ماض سار اناو اليم فر اجا امج نيو ف 4 90

 اس يراعي صظخبف دود وفك سرل ع ناو ا) انيس لاف هيناد ىف 5
 ظ 0 رولا روق سو امو للقرار وعل باو عابر ناك م لاس تصض نا و 0 5

 0 - ةكر دولار انه لوو مل اهلإ ضحارم نامصدو العمل درعلا م دامهلاب لص اسد م7
 ظ 7 ع 0 اب ابوك يدوقال كأنو رتل ناه ا وعيا م
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 اداوم ىفتقو امك ل وصولا عه رماؤرشتتل صراع اكن فب ]لال صملا
 1 نسا مرو سيسل امع امو دبر اص انتسب بلشرم أشعر وتساب
 صب ترع نت امهاَس أبرلعف ةثاوهن صارو ص اموعسأ د لمس د رسربع

 ىلاعرقو د اباه ا رد ىف تلثو

 0 نرد لب تمئانره أي اص رام اذه لْس ىدتا وَعَسرّووأول اي
 قلم اريمانهرس يد تاس فادالاجد دره ىرولا قرعألا مث دو ظ

 قارب س اهانم قاع طلح بلدو

 دوعص ىف ىّغم ايا عدا ىف داون امداقلا سن ئ (ةصصصابع لأ نإوتا

 2007 نايذلابو ىر) وضرر اهل ئصتد و فاركو ىو" ىبه قو
 هلط د انضاجو اجب  ىتلكو ىلاعاب د كوُصْع اروترلخا نائم يبعد او

 ىدحاىعا و ىو ام وو نيو لك ىلاد هزلض لع 35 خو مسلط صو
 روكا كا تيرا دق د بسك سيم اك الا نع امك مرر يعول ا ىزصا امو
 يد دول لاب يلقو ان وو ام مديل ف اورو ماع عرس ْ

 كيه يسار ماصو قدمإف ىرصت ليفلا و ٌوسلاب ىدأقلا سييصم ارنا
 : عر ىلح سك اس اغاب انك ع طمرعب تل 94

 مابعس س رمروث دبع د ؤخمص سوو موسم لك ردك اراوتساز 0007

 رأسا اصره ىف دل لق تاون نم اوُؤ دوطسلو دور عملا ص لد

 عسير ومو بسعر امو مالا ' انامل ارم دع ١ َعاطس ولا صوب
 ءورملا مو تلَس لأ ع 75 اميل ايرسا روما ديرك اذكر
 رو يمدل رف اه واسود رطل ع ع 'ىدبإ رج اصرو ارا يدك وص

 . اميل ل كزوا ان ناوصال انصح وع عمت اص د دوما, طللا لونا وه
 .. 2 ساضلائاالاس' اب١ ايد اه'تدصلا ترك تارا

 لوو اهعيوزا عملا لمه ديرو اناس هذول لا ضوب عمم ادقو

 لسوء هو نوثوتواضو و لب يشدو وسم ىم ع
 لاس اب عوضوم ىده و عل اوغلو فرعطص عضو

 َلَسفعا١رب اًنعاوع او ٠ كوي 'قونول نمل !ك يرضى صو
 ظ لذعس الو رس” ىلا 00



 لدحت مرو نع م افناب . الع مطوع لس

 لزيمد اصل اك لمنع ل , مار از اه ىاضأي هلاررما :

 أصر ىزتسو تقصو ميلي ارنردعر مر ةهاصمب لو تلين ارقص تلثو
 ةهترو قش ورلو او لاك مع ايدل اود صِصك مص نصددلا قت اسوا ناولو

 : تاوشمالو 01 لكو لطاراكم ه انكو موف سردل طع حيافو 7 7

 ظ 1 مواواز ماقس الوم اًاعم هب اس لاه نولاس ف اكو
 سلو بسلام ىلاهن مساريدفس تل نحو مله ابا رغارت بهاصي ”)
 ل كب اان الس نر قف قاعد ا اعسضم بكأو ىثث هيما نو 'عاطب رح

 ما

لدقو ىلاهت ولم تمرن و قاع ساشئ بارز اك
 مولا فقس للم تب ابلص ت

ف ىث ماق اعينغو يوكاو ئياضملاب ىصش زعوواف 2 آ
 لقي ىلاحن اخ ىط سس ى

 قار فيعمل ابو ىدلأو نئضنو فاعو ىدي)اولا
 4و الضباب ريع

 تلد ربوكى ع تيدنو مولا كفلفاف ىداقد عردضلا ف ىف اهنسانفاو :ج

 0 ارواليتو ياو نم سم ىسفن تعواطو ىروت لوب اب تطول ىلا

 رت اقواباتضعل ىورلذ رن و ماكو يياتكر ىرزلن مق اولا العد يعض 3
 راكب نازل بو اتم . 000 ىلع عليم راعا في رط َتاهس
 رف وكر م ةرهض عكر ةدم تضرو لادا ٌنعمصو ملال لها ىلا تلمو

 14 0 راعان اا كردالور علئ رش ر تدعو ضامسل ومسلاب لمت -

 وَ اناشوافومس وصرف سف غااراك موو دوس مدد ايؤاس تا
 ةريرسس رم طلاقرفو رس رسل ماع وفملا لوم هررظاو يكب ديرهأو ىلاه تْمْحا
 هرم اظتو مكاو شب تدنص اع اس امل' نيب ءرصرو و مكانك ل

 مل دلع له رسا دارادسهو /ذيلل عفن ميغ بذكا لرافو نع امه ع 6

 لا لفه ضَت سوسو كللئدرااب نحر ىلاداقو ركالاوم نابل يش مضي
 ءده + ديالو هروو رق لا رضا دعم اح اص ىم اهلا يرو توزم

 ظ كرز ريو خي عأر ءاو بنا اصلك رس بقول قملاو كد صو ناكر عاب تع

 1 . هلاك ى ع اص عقار ضو مثل رم اغس يعن ل هام نحب . مخ سوال ساب مشو
 0 1 نمل ليلا 5 نوطس و قداصبا ايعل' 0 0/1 رو



 ”ذل لاعوف عاورولا تا اهب. ىلا الاب سمس عب  صولاو ىرد ايا نايك ف (ي
 ىدل'ركوللاو ربا لش فرح اب رع ا'نصريمرلاب "حس كب نيل ب فاعولاب

 لانالب ءاسالارمعءافو ا امه ايأزير اعلاه سد 7” ينافي! ساس
 «ذازطسلو ور افلا سان ابو برا مامدل' لابس اق انف اه مالا خلاب هه اي ْ

 الو صولا هوا وكر ضو اذذو نوب سرؤيلاىذ نائب كازو برلار انع ماكا
 و نيلداعلا ادع ايو ءرقل وذ ؛ًايل دالاب اعجان مير ادعو لوسراباعضا زك
 عر د وول كاسين اكلارعلا ىانصادإ اذاي عر ول ةاومرلاو ضردن ابد
 مطب دادل اسوزع انبحب رذلو ب ابل: اضع يعم قالو اًسهاب ىو ب
 رو ىدلونوتلا اه  علطاو يبو نمو اد كلا سدا مذ نه ىرا
 قم مسج رك : اك بل اكرر تى رع قارا قد الورل ولان طا رم ٌدلالو
 ىزونابا ياس اك مترو ةطدو اس ايم تفس 4 رز وار !قنأ ىكرم وا ىدولف

 راين كو هوي تيدهدب و مرلاو شوا اخذو لد اير اقسوك فلئاما تلو
 ىرثز ازا( واضاف داوم دلو ارو رهارلعما دلو را اهم ى اع تظنالو
 ادام سل به ل نخو ركوب يا معطر مبسم املا ضْولا كما لو

 مس هاو م اضالئرم ملم ابوك رقالضم راسو رب داق نوعكاب د ١
 دو ىلالو ال ىف لرعافد !ءاعر هد ى بما يئافت اسانم ئاساو
 . هالمضو نضولا ىلا رضو يالا لعبسأ اب بر اذ رسولنا ما باضريمب

 ف فلابد يمت رو كارو ورب عو دمر لاروع ىدي نك سوك رتل ا
 و عسلص ارم ملدا ةوطس نيعكب | ىف ارع نوهاو ملوك اود

 مكوك قربا اي براش رتل دادس ستره ١ ءىذل اح اب اعنرس دْرظو
 ران راو رار الورع مل ةزهالو يمس اساج مر, لناو روزا و عاقسال ب او نو

 ايس ضال قصصا لم ءلوتسم ١و (/ تفس رن بل عاب داوم كوز
 رولا او عزل ناو تع لاراب طفح م» كرز ئوت نو رش نازلا هدرعا

 زاك اوف زكا ركل ربع الاروراوصروو 4 ممومأول ل
 مل زل اوني د البو اكاد "داود اضعمو امل مكن و ربك م ,ئاعو رك اول أخو
 ملاكي ايم ادرج ضد /رئو شل ريضن دي و دكر وكو هو جود

 رشوملاب لب ميو ذي ملاعولع اون. اعرف امراب كلن 5 د د اههاكل اًضفالاو ريا م



 ظ قرم لاب وقح عله, شل اير انقسو ماقس ان مدس و تروي مهل ايو ظ
 ْش لا اولا او مع ناو اميل و ال و حبل يعن امن ابو مدع د ماك اى“ افلا

 00 هدا ىرسي اهيا ول فكس د كلاس راق ل از

 الاطعو/ر هنزل شنو .انرنع لاعرن نحف اهنص مرا رتل دلافنابملعدزشو

 0 مما اينءرم نوفا أامراهو طوع كونرقإلا انافه ىلا
 دكر قل طل اخ ىلا ل امو ةلر# بوللاا اراعاذلا رهزؤ تاهرل العا ابارع

 ل لوتس ده كل ناك كر مع او دعومأس 06-5 انور امر مذ 0

 لَ مرو يوضع ىف اءاىازم مقصداو مول 0 سكاى لاجائانيلار ات .

 ابا 0 يلا نيل لد و وضن لن اك

 رادع بس كأم ناك مسد يل رسال ف ظلما عمم قاف ىىزل
 اب لم قاؤ م ناو ان اك ةايعاط مل انا

 زوامل دو اني ليس اصلا طنب ىو مفك ةرفلاب العم
 مَ 04 0 مح رتل و رهاكل امه ار اضو اوس ىسل سر نحو

 رسل عزم از اكو رس ب اضكولال ١ تريمد امو ىعل' ركنا زعاسرعب /2 نمو
 رد سنع امير ذل اللط فان اهامر دار ما ابا رقاد ماشي

 ”دبويخ اًضووان 4 ارم لهم انهسو رطل نطل ىت من لوعر فرم

 دياقاص و /ردهادده ربو اندايةصقتطص دال ص اف عر وان زعل
 000 مكوقعانععضتسأو انب رع ىهبلا مرع ىف ؛ًايهد هادو

 / ا تنم دل نلوعو يدع نزف اهضاكياو خد
 راو رديت طاق م تنس 6 انرهعافْسهْس سر ردو 0

 ل 1 رزو وذ وقهال و سط اوهام و هر اصوحاب ام

 ا ليس ىاوكربر يداكوم الج دها مق هداج فصن ع متع ر

 هس مالح! و رثواو هرزلو رق اننى بر ساو طماع مسح عز (كع رع 20

 ظ لل ىطراص تر ميسر من ىلا ىب امل ىلخو ال يا

 يارسرلاو فارع 0 7 0 ماوهتو امش ارب ع ظ

 ا م ئطوملاوع اسارتغسا» للا ماه ناك لوف
 اردد 00 ”علماقم ظصاس مسوس الامد ىف هدو

3 

 م :
 اا 7
 0 7 / ا 5 ١

 أ "ع 7
 011 0 1 5 11 3 ١

 1 يا وم ٠ : م لد

0 1 5 
 ١١ 7 قاما 4 ١ ١

 4 7 7 4 0 3 3 95-1 5 4 رد 71 8 3 مح

١ 

1 

7 



 ١ | كم وو 2 امري يقلا اذ او مساو ماضل وار ىرولا ف للملا فب تملا د
 00 هينتلا وتر ككا لاق انه ةرقكئعلاب هداد هين مع هد دع خاج

 راتبا ”اخي ب هيؤسو لهاف مل اقم ىلإ 20 سن ولو
 ١ ارب ىرصتولو شرط ىف نيمو امرب )نصر ام مد سب لد أع رب سنع
 سلع را آو مسسصلاب روز اف ددرأو قدالاو رلوضنتعن لذ

 رص تضل سرك ادا در كرر رع لضفل مس أف هْسْدَن ةدع ف هاراو
 واعر اه نامل اعرب مطاط ره ا هانت

 أضرب انكر اكو ارو اللول: انروعساو اهم وان اهيا دون نع

 عرب سان ول قو اير طب رمردل اره فنى عامر ًامجرعوترد اامازاىتم ظ
 صوص ناار ءانلمج اعدام مانعا أمروا رول 0
 صارو دش مكن وعن اهي( اضاع ارعدانع ت او لقفل دس ادد ناك
 امرك راه را وعاد وو 2 لمسرح لطرف اميئامدهل وع اس مى

 000 رز _اوموامو اه سل ىف: مد ربل انوع بلا لأ نكد
 رن ماطيس» الع خيول اهرب راق اثلعس تميل ابر يح يصعد

 ظ 2 هو ورص_كابرسعلو ا ور مصلو هاد رايلع نوط رومالاو حن :نانأيذ ظ
 أَ ًاعرجير انؤلا)و ىؤداد ملون داوم اب ارا ون نم عر اطرصش م اناك قانا
 ْ لضعاف سس ف نو اجرب ليوئل او ناداه د رو رش مؤ ارنانسنكد
 ارا ماع هرِق اناهو بتفطن مالا رام انه أجرتسو ىنأب ّءرسوع
 د اها ملا اور تلاد يشب دلوع يورط لج كالو

 ظ امورارمورا انمااييرم قكالل او الصب ضهو امترزما سالو اك
 5 برلا ودع! لل وكب تاو كرر ىلاقواضرتو اهب رقد
 ١ ىف نم ثدر اف هس يت هل ادفازاو تالزجر الار نأ رصبارق لان

 شر امرا لاكك فاو نك ةرك“ اًناركاف ساراو ل نأ ركع لبلاك ب ىوتب لم لفن ظ
 الطب اره طم م رنوت احلا اهي نيعأ عراب ىلك هر وجو ابغارم هر اون تطو 4
 مس مل قلم ض ىف َتلَمو اطن أشر رو تررن ل لما ١ انذاك ان ابداطاو 5

 ا مرات 06 رهو كاؤهولا يام قست صلاله رو دلص ١
 ل كسلا رو نرش ارا اعأد يم ىف كيو اريرس راع |ىوتسرلا تفصا لا

 ع
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 اذ ارينوكاو نارلولا م ايفو هر ايم اب اؤا تعضون نزعه اا رانا عم 0
 ةرامعر عر معلق قسلاو سلع صورو اير , و اولاقو كرار اهرعشي اس افرط فطنت

 هسا د أس زو دسم هر ا و رد عا ندعت ها ان اثق
 هر يديها عار لك رورص طعنا 101 وك“ هدا لأ يع اننا بوعردل

 ئعءاو تقدار عام 4 هراكمعمر دل انفنخ اشنأ لوتعط لير شرلاب وقرب

با طزن ان سمان اهسوتلقو ”ر ايعو اه طفت لع ُثرعا
 قناكق ماضي هس تس

اب قارسرمو يفضل ل اهأم ناصولار تعم ير
 قف حرا فاس ساند يص

 2 00 نع كلاو نلت غن ىدشمر سو كمل ل اسم أ يار
كأ سدو م امط اه تدر اع تدزولو فن أهلا مف فمقتد

 سان يح ا ان

 ى اذ ردو طوع سلام فمضيرمو .رلماكر: 1, رولا ص نوع

 ىازع اسد الو هل افك يصر وف تحي
 00 سقي نع هاناوشرمامو هرم

 ا هيف عاسول ايمسسمو ار هَ بس يلدا ردهرب_ شو ان ئاكس راف
اب ضع صار و مهم ميلر تّندواعو مشو مك صر ل اكن ا

 ظ قح

عدهم نسون اف مهفملار بكا تاماح ى دو ١
 ا هدطضانوك زي ءءاسلو 

 ظ علك دل عيسلا هج هلماع إس مار وو وبول شرم ّن مثىرلالضمئاك

بد اب ىورامر ا ىسعضاعوط | تورو اه وتر ن نراه يسولا تو
 نع

ىل امارعىوم َنْمَس م اىرول تبا سيلا ضل سد أعنص ١ ايوا
 ظ قيوقبو 

 ا ال ناو ايي ع رابره ير قلل زو د يل 7 داعلاف ول لامرهد اي.

 ظ تول و اسس هلع كاست و و رثم لك تشو ىلا ؛اوسول ايد ىلعو رى

 بو اس تدعو ضف م وضر مست واى يهاب ىلغامو ىلع (مطع

 سمول لوبلو لكأس ماوس بمر ر ايان و نارلامو ىَرل هذان روبرت فدك

 نمو وبول طوع وعم قصر ملوسو تامل اضع قريستف يا
 د رأوسرل نوع ىلا د مسنأ و بشان موياعو قدي ىبدس نى رونا و

 ْ يرش اف سس طر مل ل د دلع

 . عشرات اطر نا فول انا 6
 ' بول( اب ' ىف بس اي ع
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